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Választás 2010 Sólyom László köztársasági elnök 2010. április 11-re írta ki az országgyûlési képviselõ-vá-
lasztás elsõ, április 25-re a második fordulóját. Az ajánlószelvények át- illetve leadási határideje 2010. március 19.
A bõvebb tudnivalókat az ajánlószelvénnyel és a névjegyzéki értesítõvel együtt postázott tájékoztató tartalmazza.

2010. február 17-én a Vil-
lamosenergia-ipari Ágazati
Párbeszéd Bizottság
(VÁPB) szociális partnerei,
egyfelõl a munkáltatói szö-
vetség (VTMSZ), másfelõl
a két ágazati szakszerve-
zet (BDSZ, EVDSZ) képvi-
selõi megállapodtak az
idei ágazati bér- és szociá-
lis kérdésekrõl.

A megállapodás 9. pontja alapján
a dokumentumot még az illetékes
fórumoknak is jóvá kell hagyni.
Az ágazati szakszervezeti fóru-
mok már elõzetesen megadták a
jóváhagyásukat, így a következõ
lépésben a VTMSZ közgyûlésére
kell várni. 

Az ágazati kollektív szerzõdés IV.
fejezet 2.2.1 pontja továbbra sem
rendezett.

❖ ❖ ❖

A közelmúlt történései:
A Villamosenergia-ipari Alága-

zati Párbeszéd Bizottsági ülésen
tavaly novemberben napirenden
szerepelt a 2010. évi bér- és szoci-
ális megállapodás, de valójában az
ügy hátterében az ágazati kollek-
tív szerzõdés IV. fejezet 2.2.1
pontjáról folyik a vita, immár 2
éve. A munkavállalói és a munka-
adói oldal elkészítette többpontos
javaslatát, amelyet nem sikerült
„összefésülni”.  

A december 16-i ülés kudarcba
fulladt; mindkét fél ragaszkodott
saját javaslatához. Szakszervezeti
értékelés szerint a munkáltatói ol-
dal álláspontja rugalmatlan és in-
korrekt, a munkavállalói oldal ja-
vaslata pedig reális és elõremuta-
tó, több mint tízezer munkavállaló
érdekét szolgálja. 

Bejelentették 
a munkaügyi konfliktust

Mirõl is van szó?

A Villamosenergia-ipari Ágazati
Kollektív Szerzõdés (VKSZ, 2008.
február 19.) IV. Fejezet 2.2.1. Tár-
gyalások tartalma címû fejezetet
immár két éve a feleknek nem si-
került aláírni. Az oldalak közötti
lényegi probléma: a munkáltatói
oldal a jövõben ágazati szinten -
tehát már a 2010-es megállapodás-
ban - nem kíván tárgyalni az aján-
lott éves keresetszínvonal növeke-

désrõl, illetve egyáltalán a bérnö-
vekményrõl. Õk azt tartják elfo-
gadhatónak, hogy az OÉT ajánlás
legyen mérvadó bérkérdésben. A
minimálbéreket illetõen a felek
konszenzusközeli állapotban van-
nak, de ez inkább elvi kérdés, s
nem a munkáltató pénztárcáját
ma érintõ ügy. Mivel a kereset-
színvonal-növekedés ajánlásáról a
sokadik tárgyalás sem vezetett
eredményre, az érdekképviseleti
oldal kénytelen volt bejelenteni a
munkaügyi konfliktust. A nyo-
másgyakorlás eszközével a szak-
szervezetek elsõsorban azt kíván-
ják elérni, hogy a VKSZ. IV. Feje-
zet 2.2.1. pontban szerepeljen az
„ajánlott keresetszínvonal növeke-
dés mértéke adott évre … %” mon-
dat. A munkavállalók - a hivatalos
és háttértárgyalásokon is - kérték
a munkáltatóktól, hogy álláspont-
jukat gondolják újra. „Ha a villa-
mosenergia-ipari ágazati kollektív
szerzõdés (VKSZ) bérre vonatko-
zó része a munkáltatói javaslat
szerint beszûkül, kiüresedhet a fe-
lek közötti párbeszéd fóruma” -
érvelnek a szakszervezetek.

A munkáltatói oldal írásban is-
mételten azt javasolja, ne legyen
téma a tárgyalásokon (a VKSZ-ben
sem) a keresetszínvonal-ajánlás
kérdése, helyette az OÉT általi
ajánlás legyen irányadó az iparág-
ban. Tehát ahol a VTMSZ jelen
van, annak a fórumnak az ajánlá-
sa meg se szülessen. Meglehetõ-
sen nyakatekert logika.

Felhatalmazás az
elnöknek

Az EVDSZ Szövetségi Vezetõsé-
ge felhatalmazást adott az EVDSZ
elnökének, hogy minden érintettel
folytasson tárgyalásokat a munka-
vállalók bérezési helyzetének meg-
nyugtató rendezése érdekében. Az
EPSU szervezésében 2010. január
26-án a Brüsszelben, az  E.ON-t ér-
tékelõ tanácskozáson  az EVDSZ
elnöke arról adott tájékoztatást,
hogy a magyarországi ágazati pár-
beszéd bizottságban a további tár-
gyalások ajtaja bezárulni látszik.
Ezért a szövetség a bányász szak-
szervezettel közösen döntött arról,
hogy nemzetközi segítséget kér-
nek. A testvérszakszervezetek
(Verdi, CGT) támogatásukról biz-
tosították a magyar kollégákat. A
külföldi szakszervezetek jelezték
azt is, hogy ha a nemzetközi tár-
gyalások nem vezetnek eredmény-
re, készek segíteni a magyar szak-
szervezetek demonstrációját kü-
lönbözõ városokban. A megoldás
békés rendezése érdekében a kül-
földi tulajdonú cégek anyavállalata-
inak (E.ON, EDF, RWE) prominens
képviselõit  is tervezik felkeresni a
szakszervezetek.  

Lépések elõre
Részeredmények születtek feb-

ruár elején a kérdés békés megol-
dása érdekében.

Az RWE magyarországi
vállalatait, az ELMÛ-t és
az ÉMÁSZ-t  érintõen a le-
folytatott konzultációk
biztatóak. Az RWE a
munkáltatói szövetséggel,
a VTMSZ-szel folytatott
tárgyalássorozat keretein
belül várhatóan támogatja
azt, hogy az ágazati kol-
lektív szerzõdés IV. Feje-
zet 2.2.1 pontjában szere-
peljen: a VKSZ-t tárgyaló
partnerek a jövõben tár-
gyaljanak az ágazat szá-
mára ajánlott keresetszín-
vonal mértékérõl. 

Február 3-án, a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt. tanácsa jóváhagyta az
MVM Társaságcsoportra
vonatkozóan a korábban
már az MVM ÉKF keretein
belül parafált megállapo-
dást, melynek egyik ele-
me, hogy a következõ két
évben a társaságcsoportra
nézve a keresetszínvonal
növekedésnek követnie
kell az inflációt. A VTMSZ
keretein belül az MVM-et
képviselõ elõzetes állás-

pontja ismertté vált: támogatja a
szakszervezeti álláspontot.

Az EDF magyarországi képvi-
seletének vezetõjével való közvet-
len tárgyalás ellenére ma sem vi-
lágos, mi a cégóriás álláspontja. 

A német tulajdonú E.ON ma-
gyarországi vezetése kerekperec
elzárkózik attól, hogy tárgyalja-
nak a munkavállalók képviselõi-
vel a munkavállalók ajánlott kere-
setszínvonalának változásáról.

Az ágazati 
szakszervezetek

egységesek
A 2010. február 10-i EVDSZ

rendkívüli szövetségi vezetõségi
ülés résztvevõi egyhangúan tá-
mogatták azt, hogy a február 17-
i alágazati párbeszéd bizottsági
ülésen ismét terjesszék elõ a
BDSZ-szel már egyeztetett, újra-
fogalmazott javaslataikat: A
szakszervezeti tárgyaló delegá-
ció tegyen kísérletet a VKSZ IV.
fej. 2.2.1. pontjának pontosításá-
ra és a 2010. évi bér- és szociális
megállapodás aláírására.

Gál Rezsõt egyhangúan támo-
gatták abban, hogy folytasson
tárgyalásokat itthon és külföldön
egyaránt. Legyen az kerekasztal,
vagy szögletes, a szakszervezeti
álláspontot, ha lehet a tárgya-
lóasztalnál, de ha nem, más mó-
don érvényesíteni kell. (f.)

Gál Rezsõ és dr. Janka Mária
a megállapodás aláírásakor

A megállapodást
a 4. oldalon olvashatják.



LIGA ÁLLÁSFOGLALÁS
A LIGA Szakszervezetek február 3-án állásfoglalást adott ki az
EVDSZ-konfliktus kapcsán, és kiáll a villamosenergia-ipari ágaza-
ti kollektív szerzõdés vitatott pontjának mielõbbi rendezése mel-
lett. Szolidáris a munkavállalókkal és felszólítja a nemzetközi cé-
gek vezetését, hogy mielõbb megnyugtató módon rendezzék a vi-
tás kérdést a szakszervezetekkel.

PARTNEREK SZEREPE
Egy több éves projekt (ETUC, BUSINESSEUROPE, CEEP és
UEAPME) lezárásaként került megrendezésre a Szerkezetátalakí-
tás az Európai Unióban címû konferencia Brüsszelben, január vé-
gén. A projektnek - melyet az Európai Unió Bizottsága támogatott
- célja az volt, hogy a közösség tagállamait érintõ globális változá-
sok folyamatait és következményeit bemutassa, ezen belül is ki-
emelten a szociális partnerek alkalmazkodását. (A konferenciáról
készült részletes beszámoló a liganet.hu oldalon olvasható.)

LEGYEN KÖTELEZÕ!
Az ifjúsági és a fiatal munkavállalók munkavállalói ismeretei alap-
vetõen hiányosak, amit a LIGA Szakszervezetek ifjúsági tagozata
(Fiatalok Ligája) saját tapasztalatai mellett számos kutatás is alátá-
maszt. A konföderáció ezért kezdeményezi az oktatási jogszabá-

lyok olyan változtatását, hogy a
kötelezõ tananyagba kerüljenek
be - az alapfokú oktatásban a
végzõs évfolyamban, a középfo-
kú oktatásban az utolsó két év-

folyamon, a felsõfokú oktatásban pedig legalább féléves választha-
tó tárgyként - a munkavállalói ismeretek, ezen belül a munkajogi,
szakszervezeti ismeretek. Javasolják továbbá, hogy a pedagógus-
képzésben és -továbbképzésben a lehetõ leghamarabb jelenjen
meg a munkajogi ismeretek oktatásának ellátására való felkészülés.

EGYEDÜLÁLLÓ TÁMOGATÁS
Magyarországon eddig egyedülálló, európai alapból finanszíro-
zott támogatást harcoltak ki a General Electric szakszervezetei. A
július közepe óta folytatott harc eredményeképpen létrejött meg-
állapodás szerint az eredetileg 6-8000 fõs leépítés összesen két év
alatt szûkül le 2570 fõre, melybõl 2010-ben 1235 dolgozót küld el
a GE fényforrás üzletága. Az is eldõlt, hogy a váci gyárat csak
2011-ben zárják be, és a tervezettnél több termék gyártása marad
hazánkban. Akinek megszûnik a munkahelye, azok számára a
kollektív szerzõdésben elírtnál magasabb végkielégítést harcoltak
ki a szakszervezetek. Ezt megtoldották komoly mértékû uniós
forrásokból munkába állási támogatással, amelyet kifejezetten a
globalizáció hatására tömegesen elbocsátott dolgozók megsegíté-
sére hoztak létre. (LIGA Harsona nyomán)

MEGÁLLAPODTAK 
A RENDÕRSZAKSZERVEZETEK

A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, a Független
Rendõr Szakszervezet és a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók
Szakszervezete Demonstrációs Bizottsága február 8-án megállapo-
dott a kormánnyal. A megállapodás értelmében - többek között - a
kormány megemeli 42 ezer rendõrségi dolgozó béren kívüli jutta-
tásának (kafetéria) összegét és megteremti két (Dobogókõ, Bala-
tonlelle) - korábban bezárásra ítélt - üdülõ további mûködtetésé-
nek feltételeit. Az üdülõk az ORFK kezelésébe kerülnek és a kor-
mány vállalta, hogy ennek jogi feltételeit május 15-ig megteremti.

REGISZTRÁCIÓS JEGY
Tavasztól a díjmentes utazásra jogosultaknak (6 éven aluliak és
65 év felettiek, menekültek, hadigondozási igazolvánnyal rendel-
kezõk) térítésmentes jegyet kell váltaniuk a helyközi vonatokon
és a buszjáratokon történõ utazáshoz (külön az oda- és külön a
visszaútra) a jegypénztáraknál, vagy ahol ilyen nem mûködik, a
jármûveken. A regisztrációs jegy bevezetésével a fogyasztói árki-
egészítés indokolt mértéke és a vonat- vagy buszjárat kihasznált-
sága pontosabban lesz megállapítható. Július elseje után a mu-
lasztóknak 500 Ft pótdíjat kell fizetniük.

VISSZAVONTA
Visszavonta az APEH a melegétkezési utalványok felhasználásá-
nak korlátozását, így a tavalyihoz hasonló feltételekkel lehet fel-
használni a munkáltatótól kapott ételjegyeket. Szollár Domokos
kormányszóvivõ a hír kapcsán február 11-én azt mondta, ahhoz,
hogy egy szolgáltatóhelyen, például egy boltban elfogadják a me-
legétkezési jegyeket, kell egy megállapodás az üzlet és az utal-
ványforgalmazó között.

2. OLDAL

2010. FEBRUÁR

HHHH ÍÍÍÍ RRRR BBBB LLLL OOOO KKKK KKKK Az EVDSZ rendkívüli szövetségi ve-
zetõségi ülést tartott az MVM Szék-
ház Jedlik Ányos termében, 2010.
február 10-én.

Az elõzetesen kiküldött napirend szerint folyt
a tárgyalás. Levezetõ elnöki tisztet Bakai Lehel
töltötte be. Elsõ napirendként elfogadták az
elõzõ EVDSZ szövetségi vezetõségi ülésrõl
(2010. január 20-21.) készült jegyzõkönyvet. A
következõ napirendi pontban tárgyalták a vil-
lamosenergia-ipari 2010. évi bér- és szociális
megállapodás helyzetét Gál Rezsõ EVDSZ el-
nök és dr. Szilágyi József EVDSZ elnökhelyet-
tes elõterjesztésében. A hozzászólások során a
társaságok szakszervezeti vezetõi tájékoztat-
tak a helyi szintû, a bért és a szociális ellátáso-
kat érintõ tárgyalások helyzetérõl. A jelen le-
võk arról adtak számot, hogy a munkáltató-
jukkal folynak a tárgyalások, vannak, ahol
már lezárultak, illetve ahol a közeljövõben el-
kezdõdnek. Egy korábbi szövetségi vezetõségi
határozat szólt arról, hogy ha helyi szinten az
ágazati követelés felett meg tudnak állapodni,
akkor annak zöld utat kell adni. Ez alapján tör-
tént megállapodás pl. az MVM Csoportban, az
E.ON Csoportban illetve a BE Zrt.-nél. 

Megtárgyalták a február 17-re összehívott
VÁPB ülés témáit, egyenként a 2010. évi bér- és
szociális megállapodás (tervezet) mind a ki-
lenc pontját. Az szv. felhatalmazta a tárgya-
lódelegációt, hogy aszerint folyjon a tárgyalás.

Gál Rezsõ részletesen  tájékoztatott a mun-
kaügyi konfliktus helyzetérõl. Mint ismert, az
ez évi bértárgyalások a munkáltatók képvise-
lõivel azért kerültek zátonyra, mert õk nem
akarnak a VKSZ IV. fejezet  2.2.1. pontjáról ér-
demben tárgyalni, a bérkérdésben az OÉT
ajánlást fogadnák el. A nézeteltérés tárgya,
hogy  egy mondat bekerüljön-e az ágazati kol-
lektív szerzõdésbe: „A felek megállapodnak
arról, hogy a jövõben a szektor szereplõi szá-
mára az adott évnek megfelelõ reális kereset-
színvonal növekedést ajánlanak.”

Az elnök úr elmondta tapasztalatait a né-
met, a francia tulajdonosokkal folytatott esz-
mecserében valamint azt is, hogy a külföldi
testvérszakszervezetek és a LIGA Szakszerve-
zetek is támogatják az EVDSZ-t. Az állami tulaj-
donú cégek esetében biztatóak az eredmények.

Egyebekben tárgyalták - többek között - a
Munkahelyeket a villamosenergia-iparba! fel-

hívást, az EVDSZ-nek a  VIMvFÓ-val kötendõ
együttmûködési megállapodás-tervezetét, az
EVDSZ Ifjúsági Tagozat 2010-es programját és
a hozzá tartozó költségvetést, a VÁPB megújí-
tásával kapcsolatos teendõket, a LIGA ÖSP
mûködésének helyzetét.

Az szv-ülésen részt vettek és észrevételeik-
kel, javaslataikkal, szavazataikkal erõsítették a
tárgyalást: Gál Rezsõ, dr. Szilágyi József, Bakai
Lehel, Horváth József, Bánkuti Ferenc, Nagy
Károly, Kovács István, Kaposvári Tiborné, Ber-
kes Sándor, Polgár Tibor, Németh Lajos,  Gem-
biczki Tibor, Medveczki Zsolt, Pinczés Ernõ,
Domina József, Kópis József,Nagy Sándor,
Nagy Zoltán, Téglás József, Gál Attila, Egyed
Ferenc, Nagy Gergõ, Major Gábor, Bocsor Ist-
ván, Bátki László, Kovács Ferenc, Kun László,
Harmath Péter, Kállai Mihály. 

A szövetségi vezetõség tagjai tájékoztatá-
sul megkapták - részben e-mail-ben korábban
- az alábbi anyagokat: Az iparági szintû bér- és
szociális megállapodás tartalma (Munkaválla-
lói oldal javaslata a VKSZ IV. 2.2.1. ponthoz),

A Villamosipari Társaságok Munkaadói Szö-
vetsége javaslatát a 2010. évre szóló bér- és
szociális megállapodásra, Tájékoztató adatok
a szakszervezetek részére a 2009. évi közép-
szintû bér- és szociális megállapodás teljesíté-
sérõl (VTMSZ), Tájékoztató a 2009. évi kö-
zépszintû bér- és szociális megállapodás telje-
sítésének egyes kérdéseirõl (VTMSZ), Emlé-
keztetõ a Villamosenergia-ipari Alágazati Pár-
beszéd Bizottság 2010. január 20-i ülésérõl,
Jegyzõkönyv a Villamosenergia-ipari
Alágazati Párbeszéd Bizottság Szakbizottsá-
gának 2010. január 12-i ülésérõl,  VIMvFÓ
együttmûködési megállapodás-tervezet, A Vil-
lamosenergia-ipari Ágazati Párbeszéd Bizott-
ság ajánlása a villamosenergia-ipari társasá-
gok társasági, társaságcsoport szintû szociális
partnerei részére. 

(Mindenrõl bõvebben a www.vd.hu honla-
pon.)

Következõ szövetségi vezetõségi ülés feb-
ruár 24-én lesz, elõtte február 22-én az Állan-
dó Bizottság ülésezik. Fábián

Essenben 2010. február 11-én az
E.ON központi irodaépületében
hivatalos tárgyalás zajlott le az
E.ON és az EVDSZ képviselõi kö-
zött. Az E.ON részérõl részt vett
Frank J. Heberger, az E.ON kon-
szern HR Igazgatóság igazgatósá-
gi alelnöke, valamint Hermann
Ikemann, az igazgatóság sze-
mélyzeti munkájának operatív
irányítója, míg az EVDSZ részérõl
Gál Rezsõ elnök és Réffi Péter, az
ÉVISZ SZT elnöke vett részt. A
tárgyaláson Gabriele Gratz, az
E.ON konszern felügyelõbizott-
ság tagja, valamint E.ON közpon-
ti üzemi tanács, illetve az európai
üzemi tanács elnöke is jelen volt.

A tárgyalás elõzményei, mint
korábbiakban arról tudósítot-
tunk, hogy konfliktus alakult ki
a Villamosenergia-ipari Ágazati
Párbeszéd Bizottság szakszerve-
zetei (EVDSZ-BDSZ) és a mun-
káltatói szövetség (VTMSZ) kö-
zött: A tét, a jövõben lesz-e a vil-

lamosenergia-iparban ágazati
bértárgyalás vagy sem. A szak-
szervezetek számára nyilvánva-
lóvá vált, hogy a munkáltatói
szövetségen belül a kemény ál-
láspontot az E.ON, személy sze-
rint, dr. Janka Mária képviseli. 

Az EVDSZ elnöke 2010. febru-
ár 8-án a budapesti E.ON szék-
házban kísérletet tett arra, hogy a
konfliktus kiszélesedése elõtt
megegyezésre jusson a VTMSZ
elnökével, azonban az egyeztetés
kudarcba fulladt. Az EVDSZ Szö-
vetségi Vezetõsége 2010. február
10-én kiértékelte a helyzetet és
meghatározta az EVDSZ elnöke
számára a következõ napok, he-
tek egyeztetési feladatait. Különös
tekintettel arra, hogy a konfliktus-
sal terhelt témában 2010. február
17-én ágazati bértárgyalás zajlott. 

Németországban az E.ON fel-
sõvezetõivel történt tárgyalás két
órán keresztül folyt és az EVDSZ
az Európai Üzemi Tanács adta

lehetõségeket is felhasználva hi-
vatalos panaszt emelt az E.ON
Hungária Zrt. magyarországi hu-
mánpolitikai tevékenységét ille-
tõen. Frank J. Heberger ígéretet
tett arra, hogy a kérdést - a lehe-
tõ legrövidebb idõn belül - ki-
vizsgálja, ezért az ügyben továb-
bi lépések várhatóak. 

Gabriele Gratz, az E.ON Üze-
mi Tanács elnöke rendkívül
konstruktív módon állt ki a ma-
gyar szakszervezeti képviselõk
mellett és elvi döntés született
arról, hogy az E.ON Európai
Üzemi Tanácsa a közeljövõben
rendkívüli ülést tart Budapes-
ten. (forrás: vd.hu)

EE..OONN  --  EEVVDDSSZZ  ttáárrggyyaallááss

Gabriele Gratz és Gál Rezsõ
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A paksi atomerõmû eddigi
történetében a múlt év
bõvelkedett a legjobban a
kimagasló és elõrelépést
jelentõ eseményekben. A
több szempontból is sike-
resnek mondható 2009-
es év legfontosabb jellem-
zõje, hogy az eddigi leg-
nagyobb termelési ered-
ményt hozta. Többek kö-
zött errõl számolt be Süli
János vezérigazgató a
Paksi Atomerõmû Zrt. év-
értékelõ sajtótájékoztató-
ján.

A Magyar Tudományos Akadé-
mia székházában 2010. január
26-án tartott évértékelõ - évin-
dító rendezvényen Mittler Ist-
ván kommunikációs igazgató
köszöntötte a média nagy
számban megjelent képviselõ-
it, majd Süli János vezérigaz-
gató megtartotta beszámolóját.

A 2009-es év értékelésével
kapcsolatban a vezérigazgató
úr hangsúlyozta, hogy a múlt
év a legsikeresebb gazdasági
évnek bizonyult, hisz az
atomerõmû villamosenergia-
termelése 15.427,2 GWh volt,
és mivel a teljesítménynövelés
eredményeként a 3-as blokk is
elérte a 108%-os reaktortelje-
sítményt, így a négy blokk
összteljesítménye már 2000
MW-ra emelkedett. Kiemelte,
hogy kezdetektõl fogva javuló
tendencia jellemzi az erõmû
villamosenergia-termelését,
amit az 1. blokk 1982-es pár-
huzamos kapcsolása óta meg-
termelt 335 300 GWh villamos
energia bizonyít a leghatáro-
zottabban.

A továbbiakban a vezér-
igazgató úr szólt az üzleti terv,
a villamosenergia-árbevétel, a

munkajogi zárólétszám, vala-
mint a villamos energia érté-
kesítési árának 1992-2009. kö-
zötti alakulásáról, valamint ar-
ról, hogy hazánkban továbbra
is a paksi atomerõmû termeli
a legolcsóbban az áramot,
hisz az 1 kWh-ra jutó villa-
mosenergia-árbevétel 2009-
ben 10,67 forint volt. A PA Zrt.
árbevétele 154,1 milliárd fo-
rint volt a múlt évben, a ha-
zai villamosenergia-terme-
lésbõl való részesedése pe-
dig 43%, ami közel 6%-kal
meghaladja a 2008. évit. Itt
kell megemlíteni azt az
adatot, ami szerint a Ma-
gyarországon felhasznált
villamos energiából a nuk-
leáris részarány 37,3%-ra
tehetõ. A termelési költsé-
gek tekintetében az erõmû
árainak alakulását jelentõ-
sen befolyásolja a vízkész-
let-használati díj mellett
más üzemeltetési költség
(például a Központi Nukle-
áris Pénzügyi Alap). 

Mint ahogy a vezérigazgató
úr elmondta, a paksi atomerõ-
mû biztonsági mutatói kedve-
zõen alakultak. A Nemzetközi
Nukleáris Esemény Skála
alapján (INES = International
Nuclear Event Scale; a bizton-
sági jelentõséggel bíró esemé-
nyek súlyát 1-tõl 7-ig jelöli),
az atomerõmûben 2001. és

2009. között bekövetkezett 17
eseménybõl 15 db „INES 1”,
vagyis a legenyhébb, a rendel-
lenesség besorolásba esett.

A 2010-es év kapcsán el-
hangzott, hogy nagy szerep
hárul a jövõt és az ellátásbiz-
tonságot megalapozó projek-
tekre. Fõ cél az üzemidõ-
hosszabbítási program végre-

hajtásának és az atomerõmû-
bõvítés elõkészítésének foly-
tatása, valamint a villamos-
energia-piac hazai és nemzet-
közi kihívásainak való megfe-
lelés. A paksi atomerõmû to-
vábbra is stabil, eredményes
gazdálkodásra és a finanszíro-
zási források optimális fel-
használására törekszik. Süli
János elmondta, hogy kismér-
tékû létszámnövekedés is vár-
ható a cégnél, ami elsõsorban
a bõvítés miatt szükséges, és
amit cégcsoporton belüli lét-
szám-átmozgatással igyekez-
nek megoldani. A hatékony-
ság, a rendelkezésre állás to-
vábbi javítása mellett nagy fi-
gyelmet fordítanak a tudás-
menedzsmentre, a beilleszke-
dési programra, és folytatni
kívánják az eddig sikeresen
mûködõ mentori programot,
szakmai tudásátadást. 

Az üzemidõ-hosszabbítási
program tekintetében jelentõs
elõrelépést hozott az Orszá-
gos Atomenergia-hivatal Nuk-
leáris Biztonsági Igazgatósá-
gának az Üzemidõ-hosszabbí-

tási Programra megküldött
határozata, miszerint lehe-
tõséget lát az általa elõírt
feltételek teljesítésére és ez-
zel együtt az üzemidõ-
hosszabbítás megvalósítá-
sára. Az atomerõmû jelen-
leg a végrehajtási program
feladatainak teljesítésén
dolgozik. Az üzemidõ-
hosszabbítással a blokkok
mûködése 2032-37-ig meg-
hosszabbítható. 

A bõvítés ügyében is si-
keres volt a múlt év, ugyan-
is az Országgyûlés 95,4%-
os többséggel hozzájárult a
paksi atomerõmû telephe-
lyén az új atomerõmû blok-

kok létesítésének elõkészíté-
sét szolgáló tevékenység meg-
kezdéséhez. A bõvítés elõké-
szítésében a Teller projekt
végzett igen eredményes
munkát, melyet 2009 nyarától
a Lévai projekt folytat. A Lévai
projekt célja, hogy rendszerbe
foglalja, megindítsa és végig-
vigye mindazon teendõket,
melyek révén biztosítható az
országgyûlési határozatban
foglaltak végrehajtása, miköz-
ben a bõvítés következõ leg-
fontosabb mérföldkövéhez, a
tender kiértékelésig jut el. A
projekt támogatására létre-
hozták a kapacitásbõvítési
igazgatóságot. 

A bõvítés széleskörû megis-
mertetése, a lakossággal való
közvetlen párbeszéd kialakítá-
sa érdekében az erõmû a múlt
õsszel útjára indított egy
olyan tájékoztató kamiont,
ami mobil bemutatóterem-
ként az erõmû 30 km-es kör-
zetében az összes településre
eljut. Ez év májusáig 94 tele-
pülés lakói ismerkedhetnek
majd meg vele. Tekintettel ar-
ra, hogy a paksi atomerõmû
rendkívül fontosnak tartja a
lakosság hiteles tájékoztatá-
sát, ezért különösen örvende-
tes az a közvélemény-kutatási
eredmény, miszerint a lakos-
ság 77%-a ért egyet az atom-
erõmû mûködésével. 

A beszámolót követõen Süli
János vezérigazgató és Mittler
István kommunikációs igaz-
gató válaszoltak a média ré-
szérõl megnyilvánuló kérdé-
sekre, melyek elsõsorban a
szakember-utánpótlásra, a
költségekre, üzemanyag-ellá-
tásra és bõvítéshez kapcsoló-
dó kampányra irányultak. 

Lovásziné Anna

A Munkaügyi Közvetítõi és Dön-
tõbírói Szolgálatot (MKDSZ) az
Országos Érdekegyeztetõ Ta-
nács 1996-ban hozta létre annak
érdekében, hogy a munkaügyi
kapcsolatok szereplõi számára
rendelkezésre álljon egy olyan
szervezet, amely segít a szociá-
lis partnereknek elkerülni, vagy
megoldani kollektív vitáikat, és
ezzel mentesüljenek a vitákból
származó veszteségektõl.

A Társadalmi Párbeszéd Központ, a Ma-
gyar Közgazdasági Társaság Foglalkoz-
tatási Szakosztálya és a Munkaügyi
Közvetítõi és Döntõbírói Szolgálat janu-
ár 26-án Hogyan tovább MKDSZ? cím-
mel workshopot rendezett az MKDSZ
célszerû és lehetséges szerepvállalásá-
ról. Kordás László, a Foglalkoztatási Hi-
vatal fõigazgató-helyettese az elõadókat
és hallgatóságot köszöntõ beszéde so-
rán elmondta, a megbeszélésnek aktua-
litása is van, mert a Munkaügyi Közve-
títõi és Döntõbírói Szolgálat tagjainak
mandátuma 2010. május 29-én lejár és
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács ar-
ról határozott, hogy 2010. június elsejei
hatállyal új közvetítõi listát fogad el.

Nacsa Beáta, az ELTE Állam és Jog-
tudományi Kar egyetemi adjunktusa vi-
taindító elõadásában leszögezte, az
MKDSZ, mint intézmény szükségessé-
ge széles körben elismert és elfogadott,
tevékenysége sikeres abban az értelem-
ben, hogy eljárásai java részben érdem-
ben hozzájárultak a viták megoldásá-
hoz és abban az értelemben is, hogy
ügyfeleinek többsége visszatérõ, tehát
elégedett. A „merre tovább” kérdésre -
mert az elõadó szerint nincs elõrelépés
a kollektív érdekvitákban, a közvetítés

intézményének meghonosításában, az
MKDSZ kihasználtságának javításában -
a következõket vetette fel:
- Hogyan lehet a közvetítés elterjedé-

sét, az MKDSZ kihasználtságát elõ-
mozdítani?

- Szükségszerû-e, hogy az MKDSZ
csak a kollektív érdekviták megoldá-
sának fóruma legyen?

- Hogyan lehetne a felkért közvetítõk
körét bõvíteni és több közvetítõt
tényleges közvetítõi tapasztalathoz
juttatni?
Az adjunktus kifejtette álláspontját az

általa feltett kérdésekre adott válaszában.
A közvetítés negligálásának okaira hely-
lyel-közzel vannak ismeretek - mondta, a
szociális partnerek a gyengeség jelének
tekintik a közvetítõnek a vita megoldásá-
ba történõ bevonását: csak az von be
közvetítõt, aki önmaga nem képes a vitá-
val megbirkózni - vélik sokan. Nacsa Be-
áta szerint az MKDSZ és az ágazati pár-
beszéd bizottságok szorosabb együttmû-
ködésével el lehetne érni, hogy a szociá-
lis partnerek kollektív szerzõdéseikben
rögzítsék a közvetítés igénybevételének
szándékát arra az esetre, ha a kollektív
szerzõdés értelmezésére és módosítására
irányuló vitáikat közvetlen tárgyalás út-

ján nem tudnák megoldani. A második
kérdéssel kapcsolatban az MKDSZ kol-
lektív érdekvitákban való részvételét tá-
mogatta, majd felhívta a figyelmet arra,
hogy a rendszeresen foglalkoztatott köz-
vetítõk egy korosztályhoz tartoznak, így
visszavonulásuk is megközelítõleg egy-
szerre fog történni anélkül, hogy mások-
nak lehetõségük lenne idõben tapaszta-
latot szerezni. „- El kell gondolkozni
azon, hogy a rendszeresen felkért közve-
títõk hogyan tudnának magukkal vinni
gyakorlás, betanulás céljából más közve-
títõket a vitarendezés folyamatába. En-
nek a bevonásnak a közvetítés szem-
pontjából is közvetlen haszna lenne, a
közvetítõ megbeszélhetné a kollégájával
a vita részleteit, amire a titoktartási köte-
lezettség miatt egyébként nincs módja,
holott munkáját ez nagyban segítené.”

A vitaindító elõadás során felvetõdött
a kérdés: Nem lehetne kötelezõvé tenni
a döntõbírói szolgáltatást? Dr. Herczog
László szociális és munkaügyi minisz-
ter - aki elöljáróban elmondta, magán-
véleményét ismerteti - felvetette, elõször
kutatni kellene, a konfliktusszámhoz
képest miért veszik igénybe oly' keve-
sen a szolgálatot? Kevés a médiában az
MKDSZ konfliktuskezelõ tevékenységé-
nek megjelenítése… A kötelezõ döntõbí-
ráskodás jogszabályi bevezetése elõtt
sok mindent tisztázni kellene, így példá-
ul, ha az egyik fél nem akar megegyez-
ni, a jogszabály kötelezheti-e a felet ma-
gatartásának megváltoztatására? Az
MKDSZ nem önálló jogi személy. A köz-
vetítõi lista kapcsán Herczog László an-
nak a véleményének adott hangot, hogy
nem baj, ha az széleskörû, vidéken is le-
gyenek kiképzett bírák, ez lehetõséget
ad a többszöri találkozásra. „- A döntõ-
bíróknak együtt kell élniük a konfliktus
szereplõivel." Megemlítette az elégsé-
ges szolgáltatás problematikáját, majd
az MKDSZ-rõl szólva zárszavában kije-
lentette: Kell, hogy legyen jövõje!

Zsoldos Marianna, a MÁV Zrt. hu-
mánerõforrás igazgatója a munkáltató
oldaláról közelítette meg a kérdéskört.
Szerinte az egyik gondot az okozza,
hogy minden társaság önálló szakszer-
vezettel, szakszervezetekkel rendelke-
zik. A még elégséges szolgáltatással
kapcsolatban eddig 75 egyeztetésük
volt. Tálas Miklós ügyvéd, munkajogász
vitatta, hogy a szakszervezetek ereje,
vagy gyengesége összefüggésben lenne
az MKDSZ igénybevételével. A munka-
ügyi jogviták bírósági eljárása hosszú és
költséges, általában három tárgyalással
jár és fellebbezési lehetõség is van. Sze-
rinte az egyedi jogvitákban is ki kellene
alakítani az MKDSZ szerepét.

A PTE Állam és Jogtudományi Kar
tanszékvezetõ tanára, Kiss György kije-
lentette, az MKDSZ helyét nem igazán
tudjuk, nincs benne a magyar jogrend-
szerben, mindazonáltal szükség van rá,
pénzbe kerül ugyan, de az infrastruktú-
rát meg kell teremteni. A jogvitákban
elõfordul a Munka Törvénykönyve ren-
delkezéseinek eltérõ értelmezése is, en-
nek oka, hogy a módosítások „csoma-
gokban” történtek, s kijelenthetõ, az Mt.
ma már nem konzisztens. Ki kell alakí-
tani továbbá az MKDSZ jogi környeze-
tét is és rá kell kényszeríteni a feleket a
tárgyalásra.

A workshop zárásaként dr. Kovács
Géza, a Munkaügyi Közvetítõi és Dön-
tõbírói Szolgálat igazgatója - aki a konfe-
rencia ideje alatt mint titoktartási kötele-
zettségre ítélt személy a hallgatók sorá-
ban ült, és korábban eredményesen
közvetített a Villamosenergia-ipari Dol-
gozók Szakszervezeti Szövetségének
munkajogi vitáiban - megköszönte a
konferencia megrendezését, az elhang-
zott észrevételeket, javaslatokat, s remé-
nyét fejezte ki az MKDSZ további, ered-
ményes mûködése iránt.

Takács István Antal

A Paksi Atomerõmû Zrt. évértékelõ sajtótájékoztatóján

„A múlt év a legsikeresebb gazdasági évnek bizonyult”

Süli János vezérigazgató és Mittler István kommunikációs igazgató

Nacsa Beáta, Kiss György, Kordás László, dr. Herczog László, 
Zsoldos Marianna, Tálas Miklós
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A LIGA Szakszervezetek
2010. január 27-ével létre-
hozta a LIGA Régiós Esély-
egyenlõségi Hálózatát.

A munkavállalók újfajta
érdekképviselete

Közel ötvenen vállalták az ország
különbözõ régióiból, hogy mint
önkéntes segítõk, jogászok a hoz-
zájuk fordulóknak segítenek a
munka világával kapcsolatos
problémáik megoldásában.

Az EVDSZ-hez tartozó tagszer-
vezetek önkénteseit kerestük fel,
akiktõl az alábbiakat kérdeztük:
- Mi a jelentõsége a LIGA új kez-
deményezésének?
- Milyen problémával fordulhat-
nak hozzátok a tagok? 
- Hogyan tudtok segíteni nekik?
- Egy ügyet meddig tudtok követ-
ni, lesz-e a végén információ ar-
ról, kinek-kinek megoldódott-e a
problémája?

Pataki Mária Éva (Dél-Alföldi ré-
gió, Békéscsaba):

- Jelentõsége és célja egy regio-
nális szinten összpontosuló, de
helyi szinten szervezõdõ esély-
egyenlõségi hálózat kiépítése.

A Liga Szakszervezetek mun-
kavállalói minden olyan esetben
kereshetnek bennünket, amikor
úgy érzik, valamilyen okból a
munkáltató hátrányosan megkü-
lönböztetést gyakorol velük
szemben, vagy magánszemély-
ként éri õket valamilyen egyenlõt-
len bánásmód közvetve vagy köz-
vetlenül.

Önkéntes segítõként, esély-
egyenlõségi referensként segíthe-
tünk abban, hogy a hozzánk for-
duló munkavállalók problémájuk-
kal eljuthassanak egy olyan fó-
rumhoz, ahol sikeresen érvénye-
síthetik jogaikat, hiszen az egyen-
lõség alapvetõ emberi jog.

Az esélyegyenlõségi hálózat
most alakult, sikeres mûködése
egy hosszú tanulási folyamat.

Ennek a folyamatnak még na-
gyon az elején járunk, egyelõre
nem tudom megítélni, hogy
mennyire leszünk képesek nyo-
mon követni a problémák megol-
dódását. 

Ez a típusú érdekvédelmi tevé-
kenység rendkívül sok feladattal
jár, egyéni és társadalmi csopor-
tok szintjén is mindennapi jelen-
ség a hátrányos megkülönbözte-
tés. A munkavállalók nagy része
nincs tisztában a jogaival, és saj-
nos kevesen mernek beszélni az
õket hátrányosan érintõ intézke-
désekrõl. Igényem van arra, hogy
egy ügyet az elejétõl a végéig meg-
próbáljak nyomon követni, hiszen
egy megoldódott eset sikerél-
ményt hoz. Ez pedig energiát és
nem utolsó sorban lelkierõt ad ah-
hoz, hogy ezt a rendkívül nemes
és nehéz munkát hosszú távon is
tudjam végezni. Nagy kihívás ez
számomra, ugyanis az egyenlõ-
ségrõl, az egyenlõ bánásmódról
sokat hallunk, beszélünk róla, de
keveset teszünk érte. Megtisztelõ

a lehetõség, hogy a gyakorlati
munkában részt vehetek.

(Pataki Mária Éva az EDF
Démász Zrt. idén 30 éves munka-
viszonnyal rendelkezõ munkavál-
lalója, Békéscsabán dolgozik  ügy-
félkapcsolati elõadóként.)

***

Kaposvári Tiborné Rozál (Schnei-
der Electric H. V. Zrt. szakszerve-
zeti titkár, Közép-Magyarország,
Budapest):

- Az esélyegyenlõség biztosítá-
sa a hátrányos helyzetben lévõ
személyeket/csoportokat érintõ
olyan pozitív intézkedéseket je-
lent, amelyek lehetõvé teszik,
hogy a hátrányos helyzetben lé-
võk hátrányait csökkenteni vagy
megszüntetni lehessen.

Az egyenlõ bánásmód követel-
ménye szerint tilos hátrányosan
megkülönböztetni, diszkriminál-
ni egyes személyeket, csoporto-
kat bizonyos tulajdonságaik alap-
ján.

Az esélyegyenlõség mindany-
nyiunk számára fontos érték! Se-
gít elérni azt a célunkat, hogy
mindenkinek esélye legyen a
munkavállalásra, a karrierre, a jó

minõségû szolgáltatásokra - füg-
getlenül attól, hogy nõ vagy férfi,
egészséges vagy fogyatékossággal
él, milyen a származása vagy az
anyagi helyzete.

Mivel az esélyegyenlõség biz-
tosítása szakszervezeti feladat,
ennek megvalósítása érdekében a
LIGA Szakszervezetek kongresz-
szusi programjának megfelelõen
célul tûzte ki az Esélyegyenlõségi
Tagozat létrehozását.

A Tagozat tervei szerint mû-
ködtetése regionális szinten össz-
pontosuló, de helyi szinten meg-
szervezésre kerülõ hálózaton ke-
resztül történik, ahol érdekvédel-
mi tanácsadók, jogászok, önkén-
tes segítõk segítenének a hozzá-
juk fordulóknak.

Azt gondoljuk, hogy saját kö-
zegében mindenki nyitottabban,
õszintébben és bátrabban tud be-
szélni a problémáiról, az õket hát-
rányosan érintõ intézkedésekrõl.

A munkánk során azt tapasz-
taljuk, hogy a diszkrimináció sér-
tettjei önmagukban kevéssé ren-
delkeznek érdekérvényesítõ ké-
pességgel, nem kérik és nem is
vállalják az eljárás megindítását.
Ebben szeretnénk segítséget
nyújtani a hálózat mûködtetésé-
vel.

A hálózatban részt vevõk arra
kötelezik el magukat, hogy segít-
senek a probléma feltárásában, és
abban, hogy megtudják állapíta-
ni, hogy az egyén vagy csoport
rendelkezik-e azzal, vagy azokkal
a védett tulajdonságokkal, ame-
lyek megvalósulásakor az eljárás
megindítható.

Az eljárás megindítása utáni
folyamatban a tagozat résztvevõi
már nem vesznek részt, de termé-
szetesen igényünk van arra, hogy
a folyamatról, a végeredményrõl
visszajelzéseket kapjunk.

Rozgova Gusztávné (Észak-Ma-
gyarországi régió, Émász Nyrt.)

- Az Országgyûlés a „2003. évi
CXXXV. törvény az egyenlõ bá-
násmódról és az esélyegyenlõség
elõmozdításáról” c. törvényét an-
nak a célnak az érdekében alkotta
meg,  hogy elismerve minden em-
ber jogát ahhoz, hogy egyenlõ
méltóságú személyként élhessen,
ennek érdekében hatékony jogvé-
delmet biztosítson a hátrányos
megkülönböztetést elszenvedõk
számára.

Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság
2009. szeptember 1-jétõl kiépítet-
te az ország összes megyéjében
valamint Budapesten a hálózatát.
Az Esélyek Házaiban mûködtetett
ügyfélszolgálaton 20 jogász vég-
zettségû referens várja a terüle-
tükhöz tartozó panaszosokat.

A Liga Szakszervezetek Esély-
egyenlõségi Tagozata fontosnak
tartja, hogy az esélyegyenlõség-
gel, diszkriminációval kapcsola-
tos szakszervezeti érdekvédelmi
tevékenység gyakorlati, kézzel
fogható támogatást is tudjon
nyújtani a hátrányos helyzetbe
került munkavállalók, szakszer-
vezeti tagok részére.

A LIGA Szakszervezetek janu-

ár hóban alakította ki a LIGA Ré-
giós Esélyegyenlõségi Hálózatát,
amelyhez lakóhelye szerint bárki
fordulhat, ha úgy érzi, hogy mun-
kája során diszkriminálták. Az or-
szág egész területét lefedve, 44 fõ
önkéntes segítõ várja a hozzá for-
duló munkavállalók, szakszerve-
zeti tagok panaszos ügyeit.

Munkahelyem az Észak-ma-
gyarországi Áramszolgáltató
Nyrt., Számviteli osztály, munka-
társi beosztásban dolgozom.

Munkahelyemen a szakszer-
vezeti munkában 1985-tõl veszek
részt, csoportbizalmiként sok
éven keresztül tudtam a munka-
társaimat érintõ munkahelyi
problémák, konfliktusok  megol-
dásában segíteni. Ezért is jelent-
keztem a Liga Esélyegyenlõségi
Tagozat önkéntes segítõk táborá-
ba. Észak-Magyarország területén
öt szakszervezeti segítõ társam-
mal együtt várjuk a hozzánk for-
duló tagokat. A LIGA honlapján
(www.liganet.hu) Esélyegyenlõ-
ségi Tagozat menüjében megta-
lálhatók az elérési lehetõségek. E-
mail címem: gusztavne.rozgo-
va@emasz.hu, telefon: 36-20-776-
85-05 

Segíteni a hozzám forduló rá-
szorultaknak abban tudok, hogy
panaszaikat meghallgatva, azt to-
vábbítsam jogász társainknak, il-
letve, hogy a megfelelõ intéz-
ményrendszerbe jusson el pana-
szuk.

Mivel nagyon friss a hálózat,
felém még nem érkezett szakszer-
vezeti társaim részérõl panasz,
sérelem. De amennyiben meg-
keresnek, természetesen mindad-
dig tartani fogom a kapcsolatot a
panaszossal, amíg a probléma
megoldásáig, orvoslásáig, lezárá-
sáig eljutunk közösen.

Kolosváry

LIGA Régiós Esélyegyenlõségi Hálózat

A szakszervezeti szö-
vetség néhány tagja és
munkavédelmi képvise-
lõk találkoztak, hogy
megbeszéljék a két
szervezet között az ed-
digi  együttmûködést
és a további tennivaló-
kat. (2010. február 4.,
Budapest, MVM Szék-
ház Lévay terem) 

A részt vevõk, az EVDSZ és
a VIMvFÓ eddigi együtt-
mûködését jónak és hasz-
nosnak ítélték, ennek to-
vábbfejlesztése érdekében
elhatározták, hogy együtt-
mûködési megállapodás
keretében folytatják a munkát. Az
együttmûködési megállapodást az
EVDSZ elnöke, Gál Rezsõ és a
VIMvFÓ elnöke, Szabó Béla írják
majd alá.

A felek megtárgyalták az „Elõter-
jesztés a villamosenergia-iparban
mûködõ Alágazati Bizottság részé-
re az ágazatban folyó munkavédel-
mi tevékenység ágazati szintû ko-
ordinálására” címû anyagot. Majd
az eszmecserét követõen - módosí-

tásokkal - elfogadták a dokumentu-
mot.

Továbbiakban megállapodtak
abban, hogy az EVDSZ a szövetsé-
gi vezetõségi ülésen tárgyalja meg
a két elfogadott dokumentumot és
a döntésrõl tájékoztatja a VIMvFÓ
elnökét. A VIMvFÓ a következõ
ülésén tárgyalja meg az elfogadott
dokumentumokat és a döntésrõl tá-
jékoztatja az EVDSZ elnökét. A do-
kumentumok aláírását követõen a

két szervezet a Villamos-
energia-ipari Alágazati
Párbeszéd Bizottság
(VÁPB) elé terjeszti a
munkavédelmi tevékeny-
ség ágazati szintû koor-
dinálására vonatkozó do-
kumentumot. A VÁPB
ezt a témát tárgyaló ülé-
sére az EVDSZ tárgyaló
delegációjába meghívja a
VIMvFÓ elnökét is.

Megszületett a 2010. évi ágazati
bér- és szociális megállapodás

Villamosenergia-ipari Bér- és szociális Megállapodás 2010. évre 
a Villamosipari Társaságok Munkaadói Szövetsége, valamint 

az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
és a Bánya- és Energia-ipari Dolgozók Szakszervezete között

Felek az OÉT megállapodásban foglaltakat alapul véve, a VKSZ IV. és X. fejezetére utalással, az alábbiakban álla-
podnak meg:

1. A VÁPB általi keresetszínvonal növelési ajánlás mértéke 4,1%. 

2. A Megállapodó felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy csoport, illetve helyi szinten rögzítik a várható inflá-
ció mértékét és inflációkezelés módját. 

3. A megállapodás hatálya alá tartozó társaságoknál 2010. január 1-jei hatállyal a teljes munkaidõs statisztikai
állományban lévõkre vonatkozóan alkalmazható munkabér nem lehet kevesebb az alábbiaknál:
● minden munkavállalóra vonatkozóan (villamosenergia-ipari minimálbér) 79.300 Ft/hó; 
● a legalább középfokú iskolai végzettséget és/vagy szakképzettséget igénylõ munkakört betöltõkre vonat-

kozóan 95.000 Ft/hó; 
● akkreditált felsõfokú szakképzettséget igénylõ munkakört betöltõ munkavállalókra 120.000 Ft/hó; 
● a felsõfokú iskolai végzettséget igénylõ munkakört betöltõkre vonatkozóan 150.000 Ft/hó. 

4. A munkáltatók kötelezettséget vállalnak arra, hogy 2010. évben a jóléti és szociális juttatásokat és költsége-
ket minimálisan a jelen megállapodás 2. pont szerint meghatározott inflációval  megegyezõen növelik. Továb-
bi részletkérdésekben a társaságcsoport szintû, illetve társasági szociális partnerek állapodnak meg. A felek
üdvözlik az ágazatban - 2010. évre - már megkötött jóléti és szociális megállapodásokat. 

5. A jóléti szociális juttatások értékére vonatkozóan a felek kifejezik szándékukat, hogy 2010-ben tárgyalásokat
folytatnak az ágazati szinten figyelembe veendõ szociális juttatások jogcímei és az eljárásrend vonatkozásá-
ban. A Felek 2010-ben ezen tárgyalásokat szándékaik szerint le kívánják zárni. 

6. Felek indokoltnak tartják, hogy a helyi, társaságcsoport szintû bértárgyalások során a villamosenergia-ipar-
ban is a munkahelyek megõrzését tekintik elsõdlegesnek. 

7. Felek kifejezik szándékukat, hogy 2010-ben lezárják a VKSZ IV. fejezet  2.2.1. pont tartalmára vonatkozó tár-
gyalásokat és folytatják a tárgyalásokat az ágazati bértarifa létrehozása tárgyában, törekedve a 2010. évben
történõ lezárásra. 

8. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás részét képezi a Villamosenergia-ipari Kollektív Szerzõ-
désnek, és együttesen kérik annak kiterjesztését. 

9. Jelen megállapodás akkor lép hatályba, ha az aláírók illetékes fórumai jóváhagyják. 

Budapest, 2010. február 17.
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A Gödön mûködõ Acélszerkeze-
ti Üzletigazgatóság különleges
része az Országos Villamos-
távvezeték ZRt.-nek. A telep-
hely sajátos munkája az acél-
szerkezetek, kisgépek, szerszá-
mok gyártása, melyeknek itt
történik felületvédelme is. Az
Acélszerkezeti gyártóüzem fes-
tõüzemének mûvezetõje,
Orszáczky József munkájá-
ról, az ide vezetõ útról beszélt,
és bemutatta, milyen folyama-
tok során kerül ki innen a kész
távvezeték és egyéb, megrende-
lésre készült megmunkált acél-
szerkezet, melyek immár a vi-
lág számos országában keresett
termékek. 

Az üzem helyét a mégoly avatat-
lan szem sem tévesztheti el, hi-
szen hatalmas, kétméteres
OVIT-logó jelzi a bejáratot, mely
szintén itt készült. Nem nehéz
rátalálni Orszáczky József mû-
vezetõre, hamar eligazítanak az
üzemben levõk, merre, hol van
saját részlege. Széles mosollyal
fogad, irodájában óriási plakátok
jelzik; itt egy sportkedvelõ csa-
lád tagja tevékenykedik. 

- Ide csak visszatérek. Egy
mûvezetõnek ott a helye, ahol a
munka folyik, úgy illik, ha kint
van a dolgozók között. Több tíz
fõ munkáját felügyelem. Az ipar-
vágány mögötti terület, „József
haciendája”, amint mondani
szoktam. Itt, Gödön az állandó
létszám száztíz fõ, egy komoly
vasüzem, amely nemcsak a vas-
gyártásról szól, hanem a belsõ és
külsõ logisztikáról is. Megérke-
zik a vasáru a kamionokkal, eze-
ket speciális gépekkel feltesszük
a csarnokokban a megfelelõ he-
lyükre, ahol megmunkálhatók.
A gépeket számítógép vezérli.
Munkánk nyolcvan százalékát a
távvezetékoszlop készítése teszi
ki. Mint egy legó, úgy rakjuk
össze az elemeket, majd a gép
összeszerelt állapotban felállítja,
mint egy karácsonyfát. Az agilis
vezetésnek köszönhetõen Euró-
pa összes országában jelen va-
gyunk, de még a tengerentúlon
is. Speciális munkafolyamatok
folynak itt, a gödi telephely kü-
lönleges üzeme az OVIT-nak. A
kapacitás oly mértékûvé vált,
hogy már egyéb termékeket is
készítünk. 

Nagyjából 1996-ban kezdõ-
dött a fejlõdés és kiépülés. Nagy
elõrelépés volt a felületkezelés és
védelmi technológiában való újí-
tás. A hagyományos festés né-
hány évig bírja, míg az általunk
használt duplex a horganyzott
vasra kerül rá, ennek minõsége
huszonöt évig biztosítva van. Vi-
zes bázisú festékkel dolgozunk,
mely a természetnek és az em-
bernek egyaránt környezetbarát.
Lelkesen lehet vele dolgozni kis
respirátorral is, nem káros az

egészségre, mint más festékek,
nem porlik és nem száll. Egy
problémánk van csak ezzel, csu-
pán néhány helyen van horga-
nyozásra lehetõség az ország-
ban, például Dunaújvárosban,
Mosonmagyaróvárott, Tiszacse-
gén. 

- Nem lenne gazdaságosabb
helyben megoldani?

- Dehogynem, ha itt lenne egy
ilyen üzem, a kapacitás még na-
gyobb mértékben növekedhetne,
mint egyébként.  Számos enge-
dély kell hozzá, merthogy „veszé-
lyes” munkafolyamat. Megjegy-
zem, Svájcban a legvédettebb he-
lyen is van horganyzóüzem. Így
az ország összes horganyzójába
hordjuk a vasat, és ehhez erõtel-
jes logisztikai háttér szükséges.

- Milyen az itt végbemenõ
korrózióvédelem minõsége?

- Kiváló, hiszen egy új eljárás-
sal dolgozunk. Az általános fo-
lyamat hat hónapot kíván meg a
festés megkezdése elõtt, de mi
elébe megyünk a folyamatnak
egy szemcseszórási eljárással.
Egy korrund nevû anyaggal ke-
zeljük a felületet, mely azt lefed-
ve megköti a festéket. A korró-
zióvédelmi részleg óriási szerepe
ebben rejlik, és ezzel az eljárás-
sal több ezer tonna anyag védel-
mérõl beszélhetünk. 

- Hogyan telik egy napja?
- Amire büszke vagyok, részle-

gemben pontosan hét órakor
munkához lát mindenki. Regge-
lente eligazítást tartok az embere-
imnek, majd leellenõrzöm, kit
hova helyeztem el aznapra. Na-
gyon sok munka van itt, egyik
nap lefestésre kerül bizonyos
mennyiségû vas, következõ nap
teljesen másfajtát terítünk oda,
más színnel festjük le. Változatos,
tudni kell, melyik szín és techno-
lógia tartozik egy-egy megmun-
kálandó anyaghoz. Ezeket veze-
tem a számítógépen, nagyjából
ennyi az idõ, melyet az irodám-
ban töltök. Heti három alkalom-
mal van mûvezetõi megbeszélés
reggel, mikor is átbeszéljük - ny-
olc mûvezetõ és két üzemvezetõ
- a teendõket, ellenõrizve az el-

végzett és elvégzendõ feladato-
kat. Az egyeztetés után felügye-
lem a munkafolyamatokat. 

A beosztásomból adódóan, a
sok éves itt töltött tevékenysé-
gemnek köszönhetõen, minden
egyes dolgozót jól ismerek. Tud-
ják, hozzám bármikor jöhetnek,
ha segítség kell.  Mindent megte-
szek annak érdekében, hogy
jobb legyen a munkakörülmény,
a közérzet, a hangulat. Ez fontos
a munkahelyeken. 

- Ezért is került kapcsolatba
az érdekvédelemmel?

- Tulajdonképpen nem tu-
dom. Mikor idekerültem, tagja
lettem a szakszervezetnek, majd
késõbb az üzemi tanácsnak,
melynek már két „kurzusán” va-
gyok túl. Idén újra lesznek vá-
lasztások. Az üzemi tanács és a

szakszervezet átfedi egymást itt
az üzemben, ami elõnyös. Ha
visszagondolok, 1989-90 táján
kedvezõtlenebb lett az érdekvé-
delem megítélése. Akkor fõbizal-
miként én úgy gondoltam, az
elõítéleteknek nincs helye. Ha le-
mondok, kilépek, az valaminek a
feladása lett volna. Az energia
befektetésnek van értelme és
eredménye. Mindig annyi,
amennyit az ember rááldoz. A
másik ember meghallgatása, a
kicsi segítség talán emberileg
fontosabb is, mint szervezetileg.
Nagyot változott négy-öt évvel
ezelõtt az érdekvédelemrõl kiala-
kult kép, hisz biztonságérzetet
ad, hátteret nyújtanak a kis lépé-
sek, eredmények is. A vélemé-
nyem az, olyan embernek kell
lennem, akit bizalommal keres-
nek és találnak meg a kollégák,
régiek és újak, idõsebbek és fia-
talok egyaránt. 

Az üzemben körbevezetve
részletesen ismertette a tevé-
kenységeket, külön szemléltetve
a géppel és egyénileg kezelt
anyagokat. Nagy terület, több
üzemcsarnok található itt, ahol
összeállnak a „sudár, karcsú
törzsû oszlopok”, de mások a
megrendelõ igénye szerint sze-
relt termékek. A körséta során
ellenõrizte a frissen kezelt ele-
meket, miközben lelkesedéssel
mondta, a telephely fejlõdése
nem áll meg, és a dolgozók vár-
ják az újabb kihívásokat és
megrendeléseket.

L. E.
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Kiváló eredmények születtek a VIT Magánnyugdíjpénztár port-

fólióiban a tavalyi évben. A válság után a pénztár megmutatta: nem
a pillanatnyi eredmények, hanem a hosszú távon vizsgált adatok
számítanak.

Magukhoz tértek a nyugdíjpénztárak a válság okozta sokkból, az
évzárással megérkeztek a hivatalos növekedési adatok, amelyekbõl
jól látszik, hogy a pénztárak ismét magukra találtak, néhányan
közülük pedig egyenesen kiváló eredményt produkáltak.

A VIT Magánnyugdíjpénztár a 19 vizsgált nyugdíjpénztár között
elõkelõ helyet foglal el mind a Klasszikus, mind a Kiegyensúlyozott,
mind pedig a Növekedési portfólión belül nyújtott teljesítményével.

A VIT Klasszikus portfóliója 12,92% éves nettó hozamot pro-
dukált, amivel a hatodik helyet érte el - tegyük hozzá, gyakorlatilag
alig lemaradva az ötödik helyezett Aranykor pénztártól.

A VIT Kiegyensúlyozott portfóliója növekedett a legdinamikusab-
ban, ha a piac egészét tekintjük, hiszen 21,25% éves nettó hozammal
lett harmadik, nem sokkal lemaradva az elsõ Dimenzió és a második
ING pénztártól.

Amint a táblázatból jól látható, a pénztárak Növekedési portfóliói
valósággal szárnyaltak, a VIT itt 26,76% éves nettó hozammal lett az
ötödik.

Jól látható tehát, hogy alaptalan volt az ijedtség, amely a pénztárak
válság utáni negatív hozamait kísérte; egy nyugdíjpénztár teljesít-
ményét hosszú távon kell szemlélni, hiszen nem rövid távú befek-
tetésrõl van szó.

A Munkaügyi Közvetítõi és Döntõbírói Szolgá-
lat (továbbiakban: Szolgálat) tagjainak mandá-
tuma 2010. május 29-én lejár. Az Országos Ér-
dekegyeztetõ Tanács arról határozott, hogy
2010. június 1-jei hatállyal egy új listát fogad el. 

A listára felkerülõk mandátuma 5 évre szól. 
A Szolgálat tevékenysége a kollektív munkaügyi

viták (érdekviták) gyors és eredményes megoldásá-
ban való közremûködés, amely lehet a Munka tör-
vénykönyve 195.§.-ban, valamint a Közvetítõi tör-
vény 2.§.-ban nevesített közvetítés (békéltetés), il-
letõleg a Munka törvénykönyve 196.§. és 197.§.-
ban szabályozott döntõbíráskodás. Kollektív mun-
kaügyi vitákban a Szolgálati hatásköre minden fog-
lalkoztatási jogviszonyra kiterjed.

A Szolgálat tevékenysége kiterjed továbbá a
munkaügyi kapcsolatok témakörébe vágó szakmai
tanácsadásra, tényfeltárásra, konzultációk lefolyta-
tására, amennyiben ezt valamely szociális partner
igényli.

A Szolgálat tevékenységének további zavartalan
mûködése érdekében az Országos Érdekegyeztetõ
Tanács pályázatot hirdet a munkaügyi kapcsolatok

eszmeiségét elfogadó, valamint a kollektív munka-
ügyi viták megelõzésére, kezelésére, rendezésére
elhivatottságot érzõ - a munkaügyi kapcsolatok
és/vagy a munkajog területén ismeretekkel és jár-
tassággal rendelkezõ - személyek számára. A pá-
lyázatra jelentkezõk - amennyiben megfelelnek az
alábbi feltételeknek - a bíráló bizottság javaslatára
az OÉT döntése alapján felkerülnek a közvetítõk,
illetve döntõbírók listájára, melyet az Országos Ér-
dekegyeztetõ Tanács megjelentet a Magyar Köz-
lönyben.

A közvetítõ, illetve döntõbíró - munkavégzés
esetén - a Szolgálat Mûködési és Eljárási Szabályza-
tában foglaltak szerinti díjazásban részesül. 

A listára történõ felkerülés munkaviszonyt (köz-
szolgálati vagy egyéb jogviszonyt) nem keletkeztet!

A pályázat feltételei:

– magyar állampolgárság,
– részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza

a pályázó eddigi elméleti, gyakorlati munkássá-
gát, valamint azon ágazatok, szakmák, foglalko-

zási ágak megnevezését, amelyekrõl ismeretek-
kel rendelkezik,

– harminc napnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány, kivéve azon jelentkezõket, akikre nézve
az esetükben fennálló munkajogviszonyt sza-
bályozó törvény elõfeltételként elõírja az erköl-
csi bizonyítvány meglétét,

– felsõfokú iskolai végzettség (az oklevél másola-
tát kérjük csatolni),

– a munkajog és/vagy a munkaügyi kapcsolatok
területén szerzett 5 éves szakmai tapasztalat,

– jó kapcsolatteremtõ, együttmûködési, kommu-
nikációs készség és képesség,

– pszichikailag kiegyensúlyozott személyiség,
– a pályázó ismerje a Szolgálat Szervezeti, Mûkö-

dési és Eljárási Szabályzatát és fogadja el a Szol-
gálat Etikai Kódexét (www.tpk.org.hu internet
címen található),

– a pályázó vállalja, hogy a Szolgálat által szerve-
zett képzésben részt vesz, valamint tevékenyen
közremûködik a Szolgálat éves munkaprogram-
jának végrehajtásában.
A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben

az utolsó pontban megfogalmazott követelmé-

nyeknek nem tesz eleget, akkor a Szolgálat listájá-
ról bármikor törlésre kerülhet. 

A pályázathoz ajánlások, referenciák csatolha-
tók. 

A jelentkezõ a pályázathoz köteles csatolni
munkáltatójának - ha van ilyen - szándéknyilatko-
zatát, amelyben a munkáltató kinyilvánítja, hogy a
vele munkaviszonyban, illetve azzal egy tekintet
alá esõ jogviszonyban álló munkavállalóját - listára
kerülés esetén - a közvetítés/döntõbíráskodás és a
kötelezõ képzések idõtartamára - amennyiben az
adott idõpontban nincs halaszthatatlan munkahe-
lyi elfoglaltsága - mentesíti a munkavégzés alól.

A pályázatot Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
címére kell benyújtani (1089. Budapest, Kálvária
tér 7.) 4 példányban, legkésõbb a pályázati kiírás
Magyar Közlönyben történõ megjelenését követõ
30. napon, zárt borítékban. A zárt borítékon jól lát-
hatóan az alábbi szöveget is meg kell jeleníteni:
MKDSZ pályázat.

A fenti feltételeknek eleget tevõ minden pályázót
a kiíró által létrehozott bizottság beszélgetésre hív-
ja meg, amelyen pszichológus is részt vesz.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács

Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács pályázati felhívása

AAhhooll  aa  ttáávvvveezzeettéékkeekk  ééss  aaccééllsszzeerrkkeezzeetteekk  tteerreemmnneekk

Orszáczky József eredeti szakmája autószerelõ, ebben a beosztás-
ban kezdett dolgozni  még 1973 áprilisában az OVIT-nál. Egy hatal-
mas teherautóval járta az országot, felkeresve azokat a helyeket, ahol
a távvezetékek építése folyt. Az ott elromlott gépeket, autókat kellett
javítani, majd tovább, a következõ telepre. Tizenkilenc évig csak hét-
végeken tartózkodott otthon, majd ez megszûnt egy pillanat alatt. Mi-
re véglegesen befejezõdött a nomád élet, a gyerekek éppen kirepül-
tek otthonról. Gyorsan elszállt ez az idõ, mégis, a családi háttér elen-
gedhetetlen a hosszú távollétek elviseléséhez - vallja be József. Az
üzemben még a betonvashajlítás nehézségeivel is szembe kellett néz-
nie, ami nagyon megviselte, arra az idõszakra nem is szívesen gondol
vissza. Hozzáteszi, szerencsére ez már csak történelem. Jött a felké-
rés, hogy vállalná-e a festõmûhely vezetését. Ekkor még csak egy
csarnokban folyt ez a munka, ma már számos helyrõl hallani a gépek,
festékszóró, rakodás, kalapács zaját. A kérdésre, mely szerint nem
bánja-e, hogy nem maradt meg autószerelõnek, azt válaszolja, töb-
ben kezdtek itt ezzel a szakmával,mindannyian itt vannak. Válaszút elé
került, vagy az autók, vagy az OVIT. Jól döntött. 
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DÉLI ÁRAMLAT
Aláírták január 29-én a Déli Áramlat gázvezetéket elõkészítõ és
mûködtetõ, félig orosz, félig magyar tulajdonú cég alapító okiratát.
Bajnai Gordon kormányfõ a magyar-orosz gazdasági együttmûkö-
dési bizottság budapesti ülése után kijelentette, ha a vezeték meg-
épül, csökken Magyarország energiafüggõsége. Alexander
Medvegyev, a Gazprom vezérigazgató-helyettese úgy vélte, a Déli
Áramlatnál biztosított a gáz, míg a Nabuccónál nem.
Február 8-án vegyesvállalatot jegyeztek be Szerbiában, melynek
feladata a Déli Áramlathoz tartozó egymilliárd köbméteres gáztá-
roló létesítése. A társulásban a Gazprom 51 százalékkal rendelke-
zik.

NABUCCO
Jelentõsen növelné a Nabucco biztonságát és kiszámíthatóságát,
ha Egyiptom is csatlakozna a gázvezetékhez - errõl februári kairói
látogatásán beszélt Bajnai Gordon miniszterelnök. Felhívta a fi-
gyelmet, hogy mintegy 200 kilométerrel kellene csak meghosszab-
bítani a már létezõ, Egyiptomból kiinduló transzarab gázvezeté-
ket, és az Törökországban elérné a majdani Nabuccót. Hozzátette:
Magyarország azt is el szeretné érni, hogy Egyiptomból kaphatna
gázt a Horvátországgal közösen tervezett, cseppfolyós gázvételt
lehetõvé tevõ adriai Krk-szigeti terminálon. (MR1, VG.hu)

ÉSZAKI ÁRAMLAT
Az RWE Transgas Net társaság - mely a csehországi gázvezetékek
egyetlen mûködtetõje - bejelentette, hogy rövid idõn belül pályá-
zatot írnak ki a Gazela gázvezeték csöveinek szállítójára. A Gazela
vezeték fogja összekötni az Északi Áramlatot Csehországgal - kö-
zölte Thomas Kleefuss, a társaság vezérigazgatója. (Energiainfó)

GDANSKBÓL JÖN AZ OLAJ
Kazahsztán arra kérte a Transneft orosz olajvezeték-üzemeltetõt,
hogy más irányba irányítsa a Szlovákiának és Magyarországnak
szánt kõolajat. Kazahsztánból mostantól Lengyelországon keresz-
tül, a gdanski kikötõbõl érkezik a kõolaj - közölte február 11-én a
szállításért felelõs kazah vállalat szóvivõje -, mivel Ukrajna és or-
száguk között kereskedelmi vita alakult ki. (MR1 nyomán)

SZLOVÉN ATOMERÕMÛ-BÕVÍTÉS
A GEN Energija beadta az engedélykérelmet a szlovén gazdasági
minisztériumhoz a Krsko atomerõmû bõvítése érdekében. A GEN
Energija tájékoztatása szerint az engedélykérelmet mûszaki és
gazdasági elemzések támasztják alá, melyek igazolják, hogy egy
második blokk létesítése energetikai, gazdasági és környezetvédel-
mi szempontból megalapozott.
Szlovén hír, hogy Krsko közelében kiválasztották azt a telephelyet
- melyet a kormány már jóvá is hagyott -, ahol a kis- és közepes
aktivitású hulladékokat fogják tárolni. Az építkezés két-három
éven belül kezdõdhet meg.

A SKODA KORSZERÛSÍT TEMELÍNBEN
A néhány hete a dél-koreai Doosan Heavy Industries csoport tu-
lajdonába került pilseni Skoda Power cég fogja korszerûsíteni a
Temelíni Atomerõmû két energiablokkjának alacsony nyomású
turbináját. A korszerûsítés után az 1000 megawattos energiablok-
kok teljesítménye egyenként 22 MW-tal emelkedik - közölte a CEZ
szóvivõje.

IRÁN DÚSÍT
Teherán február 8-án tájékoztatta a Nemzetközi Atomenergia-
ügynökséget (NAÜ), hogy másnap, a NAÜ ellenõreinek jelenlé-
tében megkezdi uránkészletének 20 százalékra dúsítását. Irán
NAÜ-höz akkreditált nagykövete azt mondta, hogy a lépés az or-
vosi izotópokat elõállító teheráni kutatóreaktor fûtõanyaggal való
ellátását szolgálja.
Elvégezték a nyomáspróbákat az épülõ Busher atomerõmû egyes
blokkjának szekunder körén. A 915 MW teljesítményû nyo-
mottvizes blokkon végzett nyomáspróbák az építés és üzembe he-
lyezés folyamatának részei. Az építõ Atomsztrojekszport tájékoz-
tatása szerint az eddigi vizsgálatok és tesztek sikeresek voltak.

KÍNAI ELSÕBBSÉG
A Globális Szélenergia-tanács (GWEC) jelentése szerint 2009-ben
Kína 13 gigawattos új generációs szélerõmû-kapacitással rendelke-
zett, míg Európa 10,5, az USA 9,9 gigawatt szélenergia elõállításá-
ra volt képes.

KÁTYÚZÁS HELYETT
Az Energiapolitika 2000 Társulat február 8-án délelõtt sajtótájé-
koztató keretében nyilvánosságra hozta a Kátyúzás helyett új utat
az energetikában c. állásfoglalását. Az állásfoglalásról aznap, a 96.
Energiapolitikai Hétfõ Este keretében dr. Járosi Márton, a társulat
elnökének elõadása hangzott el - nagy érdeklõdés mellett - A hely-
reállítás energiapolitikája címmel, melyet vita követett.

ENERGETIKAI KOMPETENCIAKÖZPONT
Nemcsak egy új üzletág, ez ennél több címmel az energetikai té-
makörben indította el kompetenciaközpontjának szervezését a
TÜV Rheinland magyarországi leányvállalata. Munkájukban töb-
bek között jelentõs szerepet kap a megújuló energiával mûködõ
berendezések független vizsgálata. Lakossági üzletáguk ez évtõl
vállalja a háztartások bevizsgálását, optimális energetikai szintre
való beállításának elõsegítését. Tervezik a tapasztalatok megosztá-
sát, közzétételét. A szervezet vállalja az épületek energetikai tanú-
sítását és a közvélekedésben energiafalónak tartott hõt termelõ és
légkondicionálást biztosító rendszerek felülvizsgálatát is.   (vg.hu)
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Ez év januárjától a DÉMÁSZ új
márkanéven szolgálja ki ügyfeleit
a liberalizált és komoly versenyt
támasztó hazai árampiacon. A
DÉMÁSZ elnevezése kiegészült
nemzetközi anyavállalata, a világ
egyik vezetõ villamosenergia-ipa-
ri szolgáltatója, az EDF márkane-
vével, így a vállalat új neve EDF
DÉMÁSZ Zrt.-re módosult.

Az EDF márkaneve megjelenik továb-
bá a DÉMÁSZ Csoport két leányválla-
latának elnevezésében is: a villamos-
energia-elosztást végzõ leányvállalat új
neve EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft., a vál-
lalat hálózatának üzemeletetését és
fenntartását végzõ leányvállalat új ne-
ve pedig EDF DÉMÁSZ Partner Kft.
lett.

Az EDF márkanevének meg-
jelenítésében egyértelmûen kife-
jezésre jut, hogy az EDF Csoport
nagyra értékeli a magyarországi
leányvállalat eddigi tevékenysé-
gét, és hosszú távon számol to-
vábbfejlesztésével.

„Az EDF 1995 óta van jelen a
magyar piacon az áramtermelés-
tõl a kereskedelemig. 2010 janu-
árjától az EDF, valamint az
áramszolgáltatásban és elosztás-
ban szintén mintegy hatvanéves ta-
pasztalattal rendelkezõ DÉMÁSZ leg-
jobb erõiket egyesítik annak érdeké-
ben, hogy ügyfeleiket folyamatosan
magas színvonalú szolgáltatásokkal és
versenyképes ajánlatokkal szolgálják
ki. Az EDF DÉMÁSZ célja, hogy kör-
nyezetbarát módon kifejlesztett termé-

kekkel és szolgáltatásokkal a fenntart-
hatóság iránti elkötelezettség jegyében
elégítse ki ügyfelei igényeit Magyaror-
szág teljes területén. Ez a vállalat „A jö-
võbarát energia” jelmondatában is ki-
fejezésre jut.” - mondta Thierry Le
Boucher, az EDF DÉMÁSZ Zrt. elnök-
vezérigazgatója.
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Idén januártól közfeladatot ellátó sze-
mélynek minõsülnek a leolvasók, az
ellenõrök és szerelõ munkatársaink.

2010. január 1-jétõl a Büntetõ
Törvénykönyv módosításának
eredményeként közfeladatot
ellátó személynek minõsül-
nek a villamos energiáról, va-
lamint a földgázellátásról szó-
ló törvényben meghatározott
felhasználási helyek mûszaki
felülvizsgálatát, ellenõrzését,
kikapcsolását és leolvasását
végzõ személyek, a feladataik
ellátásával kapcsolatban. 

A módosítás indokolása
szerint ezen személyek - ne-
vezetten  a leolvasók, az ellen-
õrök és szerelõ munkatársa-
ink- tevékenysége a közösség
érdekében áll, illetve feladatuk
ellátása során olyan jogellenes

cselekményeket deríthetnek fel és szüntet-
hetnek meg, amelyek a villamos energia
folyamatos és biztonságos szolgáltatását, a

gázellátás biztonságát, illetve más rend-
szerhasználó vételezését veszélyezte-

tik, zavarják vagy akadályozzák.
A közfeladatot ellátó sze-

mélyek számára a Büntetõ
Törvénykönyv fokozottabb
védelmet biztosít tevékeny-
ségük ellátását erõszakkal,
fenyegetéssel történõ aka-
dályoztatása, vagy bántal-
mazásuk esetén. 

A törvénymódosítás a le-
olvasó, ellenõr és szerelõ
munkatársaink sérelmére
elkövetett bûncselekmé-
nyeket minõsített esetként
szabályozza, így súlyo-

sabb büntetõjogi szankció
alkalmazását teszi lehetõvé az el-

követõkkel szemben. 

Két cég
fúziója

Az Alstom és a
Schneider Electric
2010. január 21-én
aláírta a szerzõdést az
Areva-val az Areva
T&D, az Areva csoport
energiaszállító és el-
osztó vállalatának
megvásárlásáról. A
megállapodásra azt
követõen került sor,
hogy a felek 2009.
november 30-án kizá-
rólagos tárgyalásokat
kezdtek, illetve a mun-
kavállalói érdekképvi-
seletekkel folytatott
konzultáció lezárult.
A tranzakció lezárásá-
hoz még az illetékes
versenyfelügyeleti ha-
tóságok, illetve a pri-
vatizációs ügyleteket
felügyelõ francia álla-
mi hivatal, a Vagyonré-
szesedések és Átruhá-
zások Bizottság (CPT)
jóváhagyása szüksé-
geltetik, amelyek
2010 tavaszára várha-
tóak.
Az Alstom és a
Schneider Electric a
közös jövõ érdekében
tovább szeretné építe-
ni az Areva T&D veze-
tésével kialakított kez-
deti jó kapcsolatokat.

(Forrás: Alstom 
Hungária Zrt.)

MVMT Nyugdíjas Alapítvány 1011 Budapest, Vám utca 5-7.

Tisztelt Munkatársaink!
Ebben az évben is lehetõség van arra, hogy az SZJA 1 %-át felajánljuk a tör-
vényben meghatározott alapítványok és társadalmi szervezetek javára.

Kérjük, hogy akik a személyi jövedelemadó 1 %-ával rászoruló nyugdíja-
sainkat kívánják támogatni, rendelkezõ nyilatkozatukon az

MVMT Nyugdíjas Alapítvány
nevét és adószámát: 1801 4785 - 1 - 41

szíveskedjenek feltüntetni.
További információt, felvilágosítást dr. Kõrössy Attila kuratóriumi titkár
ad a 2421-es iparági telefonszámon.

Február 16-án Budapesten elsõ
alkalommal adta át az E.ON Hun-
gária Zrt. „Év beszállítója” díját a
társaság kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtó anyagbeszállítói ré-
szére. A négy kategóriában meg-
hirdetett díj nyerteseit a 2009-es
év során nyújtott teljesítményük
alapján választotta ki az E.ON be-
szerzésért felelõs részlege.

Bakács István, az E.ON Hungária Zrt.
igazgatósági tagja a díjátadón elmond-
ta: „Az „Év beszállítója” díjat azért
hoztuk létre, hogy megköszönjük ki-
emelkedõ színvonalon beszállító part-
nereinknek kiváló munkájukat. Az
idén elsõ évben odaítélt díjakkal sze-
retnénk hagyományt teremteni, és év-
rõl évre kiválasztani és elismerni leg-
jobban teljesítõ beszállítóinkat. Társa-
ságunk tevékenysége a hazai energia-
ellátás szempontjából kulcsfontosságú
és cégünk minden évben több tízmilli-
árd forintot költ fejlesztésekre és beru-
házásokra, így kiemelten fontos, hogy

beszállítóink milyen színvonalon já-
rulnak hozzá munkánkhoz.”

Bakács István kiemelte: külön öröm
az E.ON számára, hogy több olyan
magyar vállalat is van a legjobb be-
szállítók között, akik már több mint
20 éve partnerei a társaságnak illetve
jogelõdjeinek, valamint több kis vagy
közepes magyar vállalat is meg tud fe-
lelni az E.ON szigorú minõségi elvárá-
sainak. Az E.ON Hungária Zrt. évente
mintegy 20 milliárd forint értékû
anyagbeszerzést tendereztet transzpa-
rens, az érintett beszállítók számára
átlátható feltételek mentén és minden
területen legalább kétévente új tendert
írnak ki. A beszállítók folyamatos ér-
tékelése lehetõséget ad a partnerek-
nek arra, hogy folyamatosan visszajel-

zést kapjanak tevékenységükrõl, és
ennek megfelelõen fejleszteni tudják
folyamataikat.

A forgalom és szállítási gyakoriság
szerint meghatározott 4 kategóriában
170 beszállító közül került kiválasztás-
ra a 20 legjobb beszállító és végül eb-
bõl a körbõl került ki a 4 díjazott. A
Siemens nagyértékû megszakítókat-, a
Statron Kft. akkumulátor-telepeket-, a
Kobaplast Kft. mûanyag figyelmeztetõ
táblákat- és a Golding Kft. reklámaján-
dékokat szállított az E.ON számára.

2010-tõl az E.ON kiterjeszti az érté-
kelést a hálózati szolgáltatásokat vég-
zõ beszállítók körében, mivel ezek a
partnerek tevékenységük révén jelen-
tõs hatással bírnak a szolgáltatás mi-
nõségére, a hálózatok és elosztó-be-
rendezések üzemeltetésére és így az
ellátásbiztonságra. 2009-ben az E.ON
Hungária Zrt. 43 milliárd forintot köl-
tött gáz- és áramelosztó hálózatának
fejlesztésére, valamint ezen felül 20
milliárd forintot költött gáz- és áram-
elosztó hálózatának karbantartására.

„„ÉÉvv  bbeesszzáállllííttóójjaa””  ddííjjaatt  aallaappííttootttt  aazz  EE..OONN

AAAA     lllleeee oooo llll vvvv aaaa ssss óóóókkkk     kkkköööö zzzz ffff eeee llllaaaa ddddaaaa tttt oooo tttt
eeee llll lllláááá ttttóóóó     ssss zzzz eeeemmmméééé llll yyyyeeee kkkk
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Február 5-tõl 7-ig került meg-
rendezésre a szlovén és a ma-
gyar rendszerirányító - vagyis
az ELES és a MAVIR - között a
már hagyományosnak mond-
ható sítalálkozó Szlovéniá-
ban; az eseményt szokás sze-
rint óriási várakozás elõzte
meg. Pénteken reggel 8-kor
indultunk el autóbusszal a
székház parkolójából, s sze-
rencsére a havazás ellenére is
sima utunk volt egészen
Mariborig. Kora délután ér-
keztünk a maribori alállomás-
ra, ahol igazán szívélyes fo-
gadtatásban volt részünk:
welcome drinkkel és szendvi-
csek kavalkádjával fogadtak
bennünket. A vendéglátást
követõen a vezénylõben hall-
gathattunk meg egy elõadást
a szlovéniai rendszerirányítás
rejtelmeirõl. 

Második állomásunk Bistri-

ca volt, ahol a helyi iskola tor-
natermében került megrende-
zésre a foci- és a kosárlabda-
meccs. Focicsapatunk már a
mérkõzés elején rúgott két
hatalmas gólt, sõt, az elsõ fél-
idõ végén vezettünk is. Bár a
második félidõben sem lan-
kadt focistáink lelkesedése,
sajnálatos módon azonban a
szerencse a szlovén csapat
mellé állt, így a végeredmény
3:2 lett az õ javukra.

Ezután következett a kosár-
labdameccs. A találkozó elsõ
felében megint az ellenfél
szerzett elõnyt, ezt követõen
azonban sikerült összekap-
nunk magunkat és az elsõ fél-
idõ végén kosarasaink is át-
vették a vezetést. Sajnos a
második félidõben ismét a
szlovénok kerekedtek felül,
így 45:39-es eredménnyel zá-
rult a mérkõzés.

A sport után a település tör-
ténelmébõl kaptunk egy kis
ízelítõt. Megtekintettük a
Szent György templomot,
amely az 1240-es években
épült, majd a barokk idején, il-
letve 2003-2004 között is fel-
újításon esett át. Mindezeknek
köszönhetõen felejthetetlen
látványt nyújt csodálatos fres-
kóival, aranyozott oltárával,
kápolnájával és szobraival.

A templomlátogatást köve-
tõen egy helyi borospincében
ismerkedhettünk a szlovén
borkultúrával - itt több száz
éves hatalmas boroshordók-
ból kóstolhattuk a különleges
nedûket.

Szombat reggel korán kel-
tünk, hisz' ez volt a síverseny
napja - rövid bemelegítés után
már kezdõdött is a verseny.
Mivel elõzõ este nagyobb
mennyiségû hó esett, így ki-

tûnõ minõségû pályán verse-
nyezhettünk. Cégünk csapata
kimagasló teljesítményt nyúj-
tott a pályán. Az eredmény-
hirdetésre a korai gálavacsora
keretében került sor, ahol kü-
lönbözõ kategóriákban szá-
mos arany-, ezüst- és bronz-
érmet vehettünk át. Szintén
ezen a napon méretették meg
magukat a sakkcsapatok is,
ahol szoros versenyben végül
a mieink vehették át az elsõ
helyezetnek járó kupát.

Vasárnap reggel sok-sok él-
ménnyel gazdagodva indul-
tunk haza - felejthetetlen hét-
végét töltöttünk együtt!

A résztvevõk nevében ez-
úton is köszönjük a szerve-
zõk munkáját - nélkülük ez a
hétvége nem válhatott volna
valóra. 

Majoros Sándor
Kommunikációs Osztály

Az elmúlt évben a MAVIR
számos fórumon jelent meg
madárvédelmi tevékenysé-
gét bemutató programjaival.
A sikeres nyári Múzeumok
Éjszakáját a Múzeumok
Õszi Éjszakája program kö-
vette november 14-én a Ma-
gyar Elektrotechnikai Múze-
umban, ahol a gyerekek és a
felnõttek külön-külön is
megismerkedhettek madár-
védelmi tevékenységünkkel,
mégpedig interaktív elõadás
keretében. 

A program sikerét követõen a
2009-es Ökoindustria kiállítá-
son a Magyar Villamos Mûvek
standjára vendégelõadásként
hívták meg a madárvédelmi
programot. A kiállítás stand-
ján a látogatók megismerked-
hettek a túzokkal és a kere-
csensólyommal, valamint a
többi olyan madárral, amelyek
védelme érdekében a MAVIR
nagyon sokat tesz az átviteli hálózat
mentén. 

Sikerrel mutatkozott be madárvédelmi
programunk a Nemzeti Kulturális Örök-
ség napjain is. Az interaktív elõadások
keretében a hallgatók maguk is részesei-
vé válhattak a MAVIR madárvédelmi te-
vékenységének. A programot ismertetõ
vetítés mellett a kiállított védett madara-
kat, mûfészkeket testközelbõl  is meg-
szemlélhették a látogatók, sõt, felpróbál-
hatták a vezetékfelügyelõségektõl kapott
speciális védõruhákat is. A bemutatón
tanultakról a nagyok teszt kitöltésével, a
kicsik puzzle összerakásával adhattak
számot. Mára a MAVIR madárvédelmi
elõadása nem csak tanulságos és érde-
kes, hanem keresett programmá is vált.

Az elmúlt év madárvédelmi eseményei
közül kétségtelen, hogy a MAVIR ZRt. el-
sõ madárvédelmi konferenciája volt a
legjelentõsebb esemény, amely több
mint 100 szakember és érdeklõdõ rész-

vételével 2009. november 25-én került
megtartásra. 

A konferenciának egyik lényeges ele-
me volt a MAVIR madárvédelmi tevé-
kenységének összefoglalása, illetve meg-
ismertetése a szakmával. 

A rendszerirányítás 60. születésnapját
ünneplõ MAVIR környezetvédelmi és
madárvédelmi tevékenységérõl Tari Gá-
bor vezérigazgató beszélt nyitóelõadásá-
ban. A konferencia egyrészt lehetõséget
adott a madárvédelmi szakma és az
áramszolgáltatók sikereinek megismeré-
sére, másrészt a résztvevõk átfogó képet
kaphattak a következõ év madárvédelmi
feladatairól, lehetõségeirõl. Mindezt Ha-
raszty László, a Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Minisztérium szakál-
lamtitkárának az Akadálymentes Égbolt
programról szóló elõadása foglalta egysé-
ges keretbe.

A konferencia kiemelkedõ aktusa volt
a MAVIR ZRt. és a Magyar Madártani és

Természetvédelmi Egyesület közötti
hosszú távú együttmûködési szerzõdés
aláírása, amelynek keretében a MAVIR
három éven keresztül támogatja az MME
kerecsen-programját.

A konferencia szünetében a közönség
Bagyura János madárvédelmi szakember
és a hálózat egyik gyakori lakójának, egy
vörösvércsének a „közremûködésével”
élõben is megtekinthette, hogyan zajlik a
madárgyûrûzés.

Az idei év madárvédelmi feladatainak
végzését már elkezdték szakembereink.
Remélhetõleg az idén is újabb sikerekrõl
számolhatunk majd be, a mûholdas vevõ
és a kamerák jóvoltából pedig még job-
ban megismerhetjük „Dóra” madár és a
többi kerecsensólyom, vércse és túzok
életét, szokásait, hogy még nagyobb biz-
tonsággal óvhassuk õket a jövõben.

Bíró György, a MAVIR ZRt. 
környezetvédelmi fõmunkatársa

60 millió eurós hitelfelvétel 
az MVM és az Euroinvest 

közös beruházására
A Bakonyi Villamos Mûvek Termelõ Zrt. (BVMT) február
11-én 63 millió euró hitelösszegre vonatkozó hitelszerzõdést
írt alá a bakonyi gázturbinás csúcserõmû beruházás pro-
jektfinanszírozására. A négy bankból álló konzorciumot az
MKB Bank Zrt. vezeti, további tagjai a K&H Bank Zrt, az
ERSTE Bank Hungary Nyrt. és az OTP Bank Nyrt. A hitel-
konstrukció különlegessége a magas hitelhányad (a beruhá-
zás értékének 80%-a) és a hosszú, 15 éves futamidõ. 

A BVMT többségi tulajdonosa az állami tulajdonban lévõ
MVM Zrt., kisebbségi tulajdonosa pedig a Demján Sándor
nevével fémjelzett Euroinvest Zrt.

Mártha Imre, a többségi tulajdonos Magyar Villamos
Mûvek Zrt. vezérigazgatója az aláírás alkalmából kiemelte,
hogy a piac számára is komoly üzenete van a sikeres meg-
állapodásnak. Az a tény ugyanis, hogy ilyen komoly volu-
menû és hosszú futamidejû hitelt az állami tulajdonú
MVM és a magyar magántulajdonú Euroinvest közös pro-
jektje fel tud venni, egyben a beruházásnak az energetikai
szempontokon is túlmutató, nemzetgazdasági jelentõségét
is aláhúzza.

Demján Sándor, az Euroinvest Zrt. elnöke az aláírási ese-
ményen a hitelfelvétel legnagyobb jelentõségét abban jelöl-
te meg, hogy az megerõsítését is jelenti annak a magas
színvonalú szakmai elõkészítõ munkának, melyet a Bako-
nyi Erõmû Zrt. kezdett meg, és melyhez befektetõként a
Magyar Villamos Mûvek csatlakozott. Elmondása szerint
az egyetlen többségi magyar tulajdonban lévõ hazai erõ-
mûnek folyósított hitel egyértelmû bizonyítéka annak,
hogy életképes, megtérülõ beruházásról van szó. Demján
Sándor szerint különösen igaz mindez a gazdasági válság
miatti romló hitelfelvételi lehetõségek fényében.

Az Euroinvest tulajdonában lévõ Bakonyi Erõmû Zrt. aj-
kai telephelyén a befektetõk közös beruházásaként megva-
lósuló új 2*58 MW-os blokk a hazai villamosenergia-rend-
szerben eddig hiányzó csúcserõmûként fog üzemelni. A
kereskedelmi üzemét 2010 végén megkezdõ új erõmû ma-
gas hatásfoka és rendkívül rugalmas üzemmódja révén a
környezet terhelésének jelentõs csökkenését fogja eredmé-
nyezni. A létesítmény nagymértékben javítja a hazai ener-
giarendszer szabályozhatóságát a csúcsigények kielégítése
révén. Az új erõmû üzembe lépésével elõnyösen módosul
a teljes hazai erõmûpark igénybevétele.  Az erõmû által ter-
melt csúcsenergia ugyanakkor a liberalizált árampiac
egyik legértékesebb, exportképes terméke, melynek jelen-
tõségét tovább fokozza a kevéssé szabályozható megújuló
energiaforrások egyre növekvõ arányú felhasználása.

Az Euroinvest Holding 1990-ben történt megalapítása óta
az egyik vezetõ és legsikeresebb vállalkozás a kelet-közép-
európai régióban, napjainkban mintegy 30 vállalat felügye-
letét látja el a gazdasági élet különbözõ szektorain belül.

(MVM Zrt.)

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Szigorúbb társasági szabályozások 
– Nem lesz több off-shore szerzõdés

az MVM-csoportnál
Rendkívüli Közgyûlést tartott 
a Magyar Villamos Mûvek Zrt.

A Közgyûlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb mûködésérõl szóló 2009. évi CXII. törvény-
nek történõ megfelelés érdekében módosította az MVM
Zrt. Alapszabályát és Javadalmazási Szabályzatát. A módo-
sítások célja, hogy a törvény által elõírt korlátozásokat és
elveket a társasági szabályozásba beépítse. A szigorúbb
mûködés irányába mutatnak az MVM Zrt. Alapszabályá-
nak további módosításai is. E változtatások szorosan illesz-
kednek az MVM Zrt. 2008. derekán kinevezett új Igazgató-
ságának és ügyvezetésének azon szándékához, hogy min-
den lehetséges módon elejét vegye a társaság korábbi veze-
tésének idõszakához köthetõ, az MVM gazdálkodása szá-
mára jelentõs vagyoni hátrányt okozó, üzletileg és cégjogi-
lag kétes ügyletek megismétlõdésének. A módosítások ré-
vén az új Alapszabály rendelkezései megtiltják, illetve ér-
tékhatártól függetlenül a közgyûlés hatáskörébe utalják az
ismeretlen tulajdoni hátterû, illetve az ún. nem együttmû-
ködõ országokban bejegyzett, azaz a köznyelvben off-
shore cégekkel történõ ügyletek engedélyezését. Fontos
megjegyezni, hogy az elmúlt idõszakban az MVM társasá-
gainál lezajlott közgyûlések döntései alapján a cégcsoport
valamennyi vállalatára kiterjedõen beépül a társasági sza-
bályozásba a fenti rendelkezés.

A közgyûlés tájékoztatót hallgatott meg az MVM
erõmûvi projektjeinek helyzetérõl, így a vásárosnaményi
kombinált ciklusú erõmû beruházásáról, valamint a tata-
bányai erõmû sikeresen megvalósult értékesítésérõl a vá-
ros önkormányzata részére.

A közgyûlés napirendjén szerepelt a Vértesi Erõmû hely-
zetének áttekintése.  A közgyûlés megállapította, hogy jú-
liusi döntésének, illetve a vonatkozó kormányhatározat-
nak megfelelõen az MVM Zrt. és a Vértesi Erõmû ügyveze-
tése mindent megtett a társaság mûködõképességének
fenntartása, és finanszírozhatósága érdekében. A költség-
vetés általános tartalékának terhére folyósítandó 1,9 Mrd Ft
Szénipari Szerkezetátalakítási Támogatás figyelembe véte-
lével a társaság mûködése továbbra is biztosított.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

55..  EELLEESS--MMAAVVIIRR  ssppoorrttnnaapp

Madárvédelmi tevékenységet
bemutató programok 2009-ben
Madárvédelmi tevékenységet

bemutató programok 2009-ben
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Volt…
● EPSU konferencia 2010. január 26.
● Worshop az MKDSZ rendezésében a
Magyar Tudományos Akadémián 2010.
január 26-án. Szervezõk a Társadalmi
Párbeszéd Központ, a Magyar Közgazda-
sági Társaság Foglalkoztatási Szakosztá-
lya és a Munkaügyi Közvetítõi és Döntõ-
bírói Szolgálat.
● Erõmûfejlesztések 2010, Hagyományos
és megújuló erõmûvek címû konferencia,
Budapest, 2010. február 2-3.
● Az Energiapolitika 2000 Társulat 96.
elõadása dr. Járosi Márton: Kátyúzás he-
lyett új utat kell építeni a magyar energe-
tikában, 2010. február 8.  
● 60 éves az ERBE. Szakmai konferencia
Budapest, MVM Székház 2010 február 4.
● Mikor törhet meg a csõdhullám itthon?
Nem látszik az alagút vége! Cocafe ren-
dezvény, 2010. február 18., Budapest.

LESZ…
● Zarándy Pál: Támogatások és ösztönzé-
sek a hazai energetikában címû elõadás.
Energiapolitika 2000 Társulat rendezésé-
ben Budapest, 2010. március 8.
● A szabad földgázpiac helyzete az elsõ
tél után, CasCon konferencia, 2010. már-
cius 9-10., Budapest.
● Erõmû beruházási projektmenedzs-
ment szeminárium, 2010. április 13-14.,
Budapest.

PPPP rrrr oooo gggg rrrr aaaa mmmm oooo kkkk

Egyre gyorsabban bõvül az online ügyintézést
használó ügyfelek köre: tavaly október második
felében, pontosan egy évvel az E.ON Hungária
csoporthoz tartozó E.ON Energiaszolgáltató Kft.
online ügyfélszolgálati rendszerének élesítése
után már a 100.000-ik ügyfél regisztrációját ün-
nepelhették a munkatársak. A folyamatosan fej-
lõdõ webes portálon napi 400-600 regisztráció
történik, ami rendkívül kedvezõ szám, annak el-
lenére, hogy nem indítottunk kampányt a felület
népszerûsítésére.

„Online ügyintézés. Hajtson a kényelem-
re!” Február 1-jén indul a kampány 

Miután az ügyfelek számára is sokkal kényelme-
sebb a webes ügyintézési mód, és az online ügy-
intézést választó ügyfelek számának további nö-
velése egybecseng cégcsoportunk üzleti érdeke-
ivel is, az E.ON Energiaszolgáltató Kft. február
1-jétõl indítja az online ügyintézés népszerûsí-
tését célzó kampányát. A www.eon.hu/ugyin-
tezes oldalon való regisztrációt követõen az ügy-
feleknek egy néhány kérdésbõl álló totót kell ki-
tölteniük március 15-ig. 

A helyesen válaszolók
között 3 db Ford Fiesta
talál gazdára. 

Hol találkozhatnak
majd a kampány-hirdeté-
sekkel? 

● Óriásplakátokon,
15 nagyvárosban
az E.ON szolgálta-
tási területén 

● A februárban ki-
küldött számlabo-
rítékok hátoldalán

● Lakossági Call Center menü üdvözlõ szö-
vegében 

● Az ügyfélszolgálati irodákban elhelyezett
displayeken illetve szórólapokon

● Online banner hirdetésekben az inter-
neten

● Áram- és gázszámlák kiemelt részén
(marketing boksz)

● A korábbi játékokra regisztrált Ügyfelek
e-mailben 

● aktiv.energia lakossági magazinban egy
egész oldalas hirdetésben 

Háttér: az online ügyintézés legnépsze-
rûbb funkciói 

Az online ügyfélszolgálati rendszer olyan
portál-funkciókat kínál, amelyek segítségével
az ügyfelek maguk is elintézhetnek számos
ügyet anélkül, hogy személyes ügyintézõ segít-
ségét vennék igénybe. Jelenleg a legnépszerûbb
funkció a mérõóra állásának rögzítése, második
helyen a számlák, harmadik helyen pedig a fo-
lyószámla-egyenleg megtekintése áll. 

Csorba Ottó a szállodás szakmát
választotta fiatalemberként, elvé-
gezte a Vendéglátóipari és Keres-
kedelmi Fõiskolát, majd a Közgaz-
daságtudományi Egyetem vezetési
szervezési kiegészítõ szakát is.
Feladva fõiskolai tanári tevékeny-
ségét húsz éve Siófokra költözött
és szakmájában helyezkedett el.
2001-tõl a Vértes Konferencia és
Wellness Hotel ügyvezetõ igazga-
tója. A Hotel Vértes Kft. budapesti,
Iskola utca 13. szám alatti értékesí-
tési irodájukban – ahol két, szak-
mailag képzett munkatársnõ segíti
a szervezésben, felvilágosítást
nyújt az üdülési és rendezvény-
szervezési lehetõségekrõl – érdek-
lõdtünk a szálloda szolgáltatásai-
ról, valamint terveikrõl.

– Az egykori Oroszlányi szénbányák
üdülõje a bánya-erõmû integrációja után
került a Vértesi Erõmû tulajdonába. Egy
sikeres pályázat révén, többek között az
erõmû anyagi hozzájárulásával 2003 ta-
vaszára fejezõdött be a teljes rekonstruk-
ció, amelynek során új építészeti megol-
dások mellett megújult az épületgépé-
szet, a belsõ berendezés és a funkcioná-
lis területek is. Igen lényeges szempont
volt a tervezés során, hogy a szálloda
egész évben igénybe vehetõ legyen - vá-
laszol a múltat firtató kérdésünkre Csor-
ba úr.

– Milyen igényeket tudnak kielégíteni?
– Hatvan szobánk van, a szállodánk
négycsillagos. A nagy konferencia-terem
befogadóképessége 250 fõ, ezen kívül
több kisebb teremmel is rendelkezünk.
20-tól 60 személy tanácskozására, össze-
jövetelére alkalmasak termeink. Ha a
nagy konferencia-termet bálteremmé va-
rázsoljuk, a táncparkett, a zenekari pul-
pitus és a kör alakú díszasztalok miatt
150-160 fõ, ültetett díszvacsora esetén
180-200 fõ, állófogadásnál 280-300 fõ az
optimális befogadóképességünk. Éttermi

szolgáltatásunk megítélésem szerint,
amelyet a vendégeink is megerõsítenek,
kiváló. Meghallgatom a vendégeink ész-
revételét, véleményét… 
Kiemelt szolgáltatásunk a wellness, ren-
delkezünk finn szaunával, szolárium-
mal, egy nyolc méter átmérõjû termálvi-
zes, vízsugaras medencével. A gyógyha-
tású vizet Nagyberénybõl hozatjuk tar-
tálykocsival. 48-50 oC fokon érkezik, a
puffer tárolón keresztül kerül a meden-
cébe, természetesen temperáljuk, kezel-
jük. Masszázsszolgáltatásunkat és kon-
dicionálótermünket emelném még ki,
ahol szakavatott személyek állnak ven-
dégeink rendelkezésére.

– Mennyi a személyzet létszáma?
– 41-42 fõ munkatárssal látjuk el felada-
tainkat. Éves egyenlõtlen beosztásban
dolgoznak, nagyobb leterheltség esetén
kevesebb, kisebbnél több szabadnappal
rendelkeznek. Nyári idényben gyakorlat-
ra érkezõ néhány középiskolai - vagy fel-
sõfokú szakintézetben tanuló diák is ki-
segít. Õk ellátják azokat a tevékenysége-
ket, amelyeket rájuk bízunk, - illetve
amit el tudnak végezni. Kapcsolatban va-
gyunk a helyi szakmunkásképzõ inté-
zettel, és Siófokon van a Kodolányi János
szakmai fõiskola turisztikai tagozata is. 

– 2009 nyarán a Hotel Vértes Kft. tulaj-
donában 100 százalékos részesedést
szerzett az MVM Zrt. Milyen változá-
sok történtek azóta? 
– Korábbi lehetõségeink szélesedtek, hi-
szen 2010-tõl a szálloda igénybevételét
úgy terveztük, hogy az egyrészt nyílt ke-
reskedelmi árusítású, másrészt az MVM
Zrt. és az iparági társaságok számára
nyújt szolgáltatást. Utóbbi esetben ked-
vezõbb áron, munkavállalói és munkál-
tatói vonatkozásban is. Szervezés alatt
állnak, illetve ajánlatot adtunk számos
céges rendezvényre, tanácskozásra,
partnertalálkozóra, humánpolitikai kép-
zésre, tréningekre, s folytathatnám a
sort. 
Elkészült az árlistánk, amely az MVM
csoport munkavállalói számára rövide-
sen elérhetõ lesz a belsõ intranet hálóza-
ton. 
Idén 73.500,- Ft összegû támogatást
nyújthat a munkaadó a munkavállalók
számára, akár üdülési csekk, vagy
egyéb, a cafetéria körébe tartozó juttatá-
sokkal, a munkavállalók családtagjai szá-
mára is. Ezért egy heti szállást, reggeli
étkezést biztosítunk és idényen kívül
egyéb plusz-szolgáltatást is. Pontos in-
formációt az ártáblázatunkból szerez-
hetnek az érdeklõdõk.
Nem esett még szó az egyik legnagyobb
vonzerõnkrõl, a Balatonról. Gyalogosan

néhány percre van a siófoki nagystrand,
amely rendkívül kulturált körülménye-
ket biztosít a fürdeni, napozni, kikapcso-
lódni vágyóknak. Idén nyáron (június,
július és augusztus hónapokban) aki fél-
panziós szolgáltatást is igénybe vesz
szállodánkban, annak heti belépõt is biz-
tosítunk a siófoki nagystrandra. Kérek
mindenkit, számoljon…

– Szállodájuk az MVM Csoporthoz tar-
tozik, de a cég ezen kívül más üdülõk-
kel is rendelkezik.
– Most alakul az MVM csoporton belül
egy úgynevezett szállásférõhely-börze a
szállásférõhelyek éves szinten történõ
jobb kihasználtsága érdekében. Nyílt
hozzáférésû lesz az intraneten keresztül,
így ebben a rendszerben a munkaválla-
lók foglalásokat is tudnak majd kezde-
ményezni. Ebben rajtunk kívül más, a
tagvállalatok tulajdonában lévõ szállás-
helyek is kínálják szolgáltatásaikat, mint
Balatongyörök, Balatonfüred, Keszthely,
Fonyód. A projektmunkát egy elõkészítõ
csoport végzi, ennek én is tagja vagyok,
jelenleg a technikai részletek megbeszé-
lése, egyeztetése zajlik. Szándékunk sze-
rint a börze igénybevételével szélesebb
spektrumon tudja majd biztosítani a
munkáltató - ha azzal szerzõdésben va-
gyunk - a munkavállalók részére a szol-
gáltatást. A dolgozó a szolgáltatások ki-
egyenlítésére használhatja az üdülési
csekkjét, a meleg étel utalványát, vagy az
egészségpénztári kártyáját is igénybe
veheti.

– Beszélgetésünk végén az a benyomá-
som, hogy Ön elismert siófoki polgár,
ezen túlmenõen igazi mvm-es lett, aki
mind a munkáltató, mind a munka-
vállalók érdekében tevékenykedik. Két
kérdésem lenne még: Jut idõ családjá-
ra? Ebben a náthás, influenzás idõben
szokott szaunázni?
– Lányom huszonkét éves, a Corvinus
Egyetem harmadéves hallgatója, most
szakosodik. A középsõ fiúgyermekem a
helyi gimnázium 3. osztályába jár, a leg-
kisebb a helyi általános iskola harmadik
osztályos tanulója. Tehát minden rend-
ben megy, ahogy azt az élet megkívánja.
A második kérdésére a válaszom: Sajnos
nincs rá idõm…

T. A. 

Elérhetõségeink: www.hotelvertes.hu 
e-mail: info@hotelvertes.hu ,

sales@hotelvertes.hu 
Hotel Vértes Kft. Értékesítési iroda
1011 Budapest, Iskola u 13.
Telefon:+36-1-304-3145, iparági: 3145
Fax: +36-1-304-3146, iparági: 3146
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Idén január 28-án indult
el a kezdeményezés,
mely lehetõséget teremt
a rendszeres sportolás
körülményeinek megte-
remtésére a hátrányos
helyzetû gyermekek ré-
szére is. A „Vedd fel a
kesztyût!” programot a
Magyar Ökölvívó Szakszö-
vetség hirdette meg,
melynek kiinduló gondola-
ta az értékek átadása, ön-
fegyelem, sportszerûség
megtanulása mellett az
útmutatás az egyetemes
értékek felé. A Magyar
Villamos Mûvek felkarol-
va a példaértékû kezde-
ményezést, egy megálla-
podás keretében támogat-
ja  a Magyar Olimpiai Bi-
zottság által meghirdetett
"Életút" programsorozatot
is. 

Január 28-án Kecskeméten
egy rendhagyó sajtótájékozta-
tón jelent meg Mártha Imre,
az MVM Zrt. vezérigazgatója
és dr. Csötönyi Sándor, a Ma-
gyar Ökölvívó Szakszövetség
elnöke.

- Mi kesztyûs kézzel bá-
nunk a fiainkkal, ez a sportág
az önfegyelemre, a küzdel-
mes életre való felkészülésre
tanít. Rendkívül népszerû ez
a sport, a programsorozat ál-
tal olyan gyerekek is részt ve-
hetnek a sportéletben, akik
egyébként nem tehetnék
meg. Nagyszerû pillanatok
ezek a hazai ökölvívás, bajno-
kaink és természetesen a fia-

talok számára - mondta dr.
Csötönyi Sándor. 

A szakmai program Kecs-
keméten, Salgótarjánban, Pé-
csett folytatódik, hozzásegít-
ve az általános iskolás korú
gyerekeket a rendszeres moz-
gáshoz, illetve tehetséges fia-
talokat kutathat fel, hogy az
ökölvívás a jövõben ne szen-
vedjen hiányt a minõségi
utánpótlás terén.

A kecskeméti Bóbis Gyula
edzõterem nem a szokásos
helyszín egy sajtótájékoztató
számára. A különleges terep-
re azért esett a választás,
mert a hazai ökölvívás fiata-
lok körében való népszerûsí-
tésére Mártha Imre és Kovács
„Koko” István olimpiai és vi-

lágbajnok ökölvívó vállalko-
zott. A barátságos mérkõzést
több mint száz fiatal ökölvívó
palánta rendkívüli izgalom-
mal tekintette meg és merített
belõle erõt a további, kitartást
igénylõ edzésekhez. 

Nehéz napja volt ez a box-
zsákoknak, a fiatalok hatal-
mas lelkesedéssel mutatták
be az eddig tanultakat. A
programindító mérkõzés va-
lóban különleges volt, de nem
csupán a gyerekek számára.

Egy hazai nagyvállalat fiatal,
energikus és népszerû vezér-
igazgatója és egy ökölvívás-
ban tapasztalt bajnok tetteivel
is példát mutatott abban, me-
lyik a helyes út a sportban és
az életben egyaránt. A kitar-
tás, az önfegyelem, egymás
tisztelete és a sportszerûség
elsajátítása az edzõterembõl
való kilépés után is a fiatalok
sajátja marad. 

A vezérigazgató felkészülé-
se a programadó mérkõzésre
Erdei Zsolt világbajnok ököl-
vívó irányításával történt.

- Egy nagyvállalat éppúgy
része a társadalomnak, a ki-
sebb-nagyobb közösségek-
nek, mint mi magunk. Az
MVM támogatásával szeretné
kifejezni, mennyire fontos a

tehetséggondozás, a rendsze-
res sport a fiatalok számára
is. Mindenesetre el kell mon-
danom, bátorság és kitartás
valóban szükséges minden
ökölvívó számára, hiszen mi-
ként megtapasztalhattam,
egyedül kell szembenézni a
ringben ellenfelünkkel -
mondta Mártha Imre a mér-
kõzések szünetében.

Az sportolásra buzdító
program országos szinten va-
lósul meg azzal a céllal, hogy a
vidéki, hátrányos helyzetû
gyerekek megismerkedhesse-
nek a sportág alapjaival, to-
vábbá erõt és kitartást adjanak
nekik az életben való eligazo-
dáshoz és a nemzeti értékek
elsajátításához egyaránt.

Lóczy E. 

Felhívás
az iparág munkavállalóihoz,
nyugdíjasaihoz és családtagjaikhoz

A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapít-
vány kuratóriuma azzal a kéréssel fordul az
iparági aktív és nyugdíjas kollégákhoz és
családtagjaikhoz, hogy - ha más irányú el-
kötelezettsége ebben nem gátolja - ajánlja fel személyi jövedelemadója 1 %-át az Alapítvány számára,
a több évtizedes  múltra visszatekintõ, évi több mint 2000 fõt „megmozgató” villamosenergia-ipari
sporttalálkozók támogatására!
A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány adószáma: 18475537-1-06
A befolyt támogatásról - amelyet elõre is köszönünk - és annak felhasználásáról a Forró Drót hasábja-
in az iparág közvéleményét részletesen tájékoztatni fogjuk.

Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány kuratóriuma

TTTTáááá mmmm oooo gggg aaaa tttt áááá ssss     aaaa     hhhh áááá tttt rrrr áááá nnnn yyyy oooo ssss
hhhh eeee llll yyyy zzzz eeee tttt ûûûû     gggg yyyy eeee rrrr mmmm eeee kkkkeeee kkkk éééé rrrr tttt

A Magyar Villamos Mûvek
és a Magyar Ökölvívó Szakszövetség közös programja

A nagy múltú iparági sportversenyek 
2010. évi versenynaptára már csaknem végleges:
sportág                   rendezõ                idõpont          helyszín
21. asztalitenisz Paksi Atomerõmû június 11-13. Paks
28. horgász ELMÛ
32. kajak-kenu DÉMÁSZ augusztus 27-29. Szeged
28. labdarúgás OVIT augusztus hó Miskolc
41. sakk PANNONPOWER május hó Pécs
27. sí Mátrai Erõmû február 10-14. Tale
20. teke VITSPORT Alapítvány Június 25-27 Szeged
25. tenisz MVM (elõzetes)
60. természetbarát E.ON Észak-D.túli július 2-4. Gyõr
39. vitorlás MAVIR szeptember 3-5. Balatonfüred

Sportágak
Résztvevõk/fõ

2007         2008        2009
Asztalitenisz 98 98 139
Horgász 142 138 142
Kajak-kenu 140 149 151
Kispályás labdarúgás 157 195 216
Sakk 67 66 65
Sí 367 387 369
Teke 202 231 232
Tenisz 239 201 231
Természetjáró 434 438 480
Vitorlás 116 118 281
ÖSSZESEN 1962 2021 2306
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Személyi változások

a munkavédelmi
bizottságban

Az Ovitnál történt szervezeti átalakulások mi-
att a Munkavédelmi Bizottságban (MVB) sze-
mélyi változá-
sok történtek.

Ledvényi Já-
nos lemondott
a MVB elnöki
tisztségérõl és
mandátumáról.
Új elnököt kö-
szönthetünk
Leipniker Lász-
ló úr (szakszer-
vezeti fõbizal-
mi) személyé-
ben (a képen).

Az üresen
maradt mandá-
tumot pedig Meixner József úr (üzemi tanács
tag) tölti be. S. Ági

Boldog születésnapot
ERBE!

Szakszervezeti ügyekrõl még most nem tudok
mit mondani. Jelen pillanatban az ERBÉ-t
érintõ fontos esemény, hogy idén januárban
ünnepelte a fennállásának hatvanadik évfor-
dulóját. Mindannyian örömmel készülünk az
ünnepségsorozatra és nagyon büszkék va-
gyunk erbés mivoltunkra.

Remélem a következõ hónapban már tudok
részletes hírekkel is szolgálni.

Nagy Gergõ

Tudjanak 
a hálózatról

Örömmel veszek részt a LIGA Régiós Esély-
egyenlõségi Hálózat munkájában. A munka-
vállalók problémáját szinte magaménak ér-
zem. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom a
„forró drót” részérõl, hogy a januári számban
írtak a LIGA konferencia az esélyegyenlõség-
rõl, megalakulásáról, a segítõk oktatásáról. És
ezt tovább folytatják a segítõ hálózatról, annak
utolérhetõségérõl. Mindenféleképpen ráirá-
nyítja a tagok figyelmét arra, hogy ha már saj-
nos bárminemû diszkrimináció, jogsértés
vagy hátrány érte õket, akkor tudjanak a háló-
zat létezésérõl.

RGné Ági

Az összefogás 
csodákra képes

A 92 éves Zinauer Sándornak, az Ovit egyik
alapító tagjának igen megromlott a látása.
Évek óta probléma ez nála, aki egyébként jó
egészségnek örvend. Errõl írt is a „forró drót”
a 2009. decemberi számában. Szemmûtéten is
átesett, de újabb mûtétre is szükség lett, saj-
nos ennek a költsége milliós nagyságrendû.
Percig sem volt kétséges a segítés az ovit, a
szakszervezet és a nyugdíjas kollégák, barátok
részérõl. Nagyon sok pénz gyûlt már össze,
végül az OEP vállalta a mûtét költségeit. Már
sikeresen túl van a mûtéten, ugyan nem lett
„tökéletes” a látása, de rengeteget javult. Gyak-
ran látogatják a kollégák.

P. F. 

Emléktábla 
a Ganz Öntöde falán

Nekem, mint az egykori Ganz Villamossági
Mûvek dolgozójának nagy élményben volt ré-
szem február elején. Egy nehezen megmen-
tett, muzeális emléktáblát helyeztek el Buda-
pesten, a Millenárison az egykori Ganz Öntö-
de falán. Az emléktábla a pontosan 100 évvel
ezelõtti „Elsõ Öntésnek” állít emléket, amely-
lyel az akkor új, modern üzem 1910-ben meg-
kezdte mûködését. 

A most felállított tábla eredeti, az öntöde
belsõ falán volt elhelyezve 1910. február 5-tõl
kezdve egészen 1999-ig, a gyár kiköltözéséig.
A gyár bezárásakor olasz tulajdonban volt, és
egyik vezetõjének megtetszett a szép emlék-
tábla, leszereltette, hogy magával vigye. A dol-
gozók és a magyar tulajdont képviselõ vezetõk
határozott fellépésének köszönhetõen a tábla
szerencsére nem került külföldi tulajdonba,
hanem múzeumi megõrzésre az Öntödei Mú-
zeumnak adták át. Az eredeti tábla így védetté
vált, ma már muzeális érték. 

Az emléktábla-avatáson az Öntödei Múze-
um igazgatója ünnepi beszédet mondott. Cso-
dálatos emberek voltak az „elõdök”: Ganz Áb-
rahám, Mechwart András, Zipernowsky Ká-
roly, Déri Miksa, Bláthy Ottó Titusz. Az emlék-
tábla leleplezése után koszorúzásra került sor,
a II. kerület nevében a polgármester, a ganz-
gyári dolgozók nevében a Ganz Ex Mérnök
Egyesület koszorúzott. A szakmai elõdök em-
léke elõtt az országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület öntészeti szakosztálya, az
utókor nevében pedig az Öveges Gimnázium
és Szakiskola tisztelgett. 

Kiss A. István, Budapest

Az emléktábla Fotó: Domonkos Csaba

Repülõk a kétfedelestõl a Millennium
Falconig – díjnyertes makettek, 

diorámák a Közlekedési Múzeumban

Nagyon sok ismerõsöm van a Budapesti Erõ-
mûben is például, vagy az ELMÛ-ben, akirõl
tudom, hogy korábban készítettek makette-
ket. Szerintem minden fiús apa összeállított
repülõt, hajót, stb. saját, jobban mondva a fia
szórakoztatására. Nekik és minden szenvedé-
lyes makettezõnek ajánlom, nézze meg Buda-
pesten ezt a kiállítást. Páratlanul gyönyörû!

II. Makettezõ Gála címû kiállításon olyan
mérethû harci jármûvek, katonai és polgári re-
pülõgépek, gépkocsik és
hajók makettjei láthatóak,
amelyekkel alkotóik már
bemutatkoztak a hazai,
vagy éppen külföldi verse-
nyeken és kiállításokon.

A szakmai zsûri ebbõl
a körbõl válogatta ki
2009 legszebb makettje-
it, és tárja most a buda-
pesti nagyközönség elé.
A bemutatott több száz
makett és dioráma gya-
korlatilag a teljes repülés-
történelmet felöleli, a
kétfedelû repülõgépektõl

kezdve egészen a Millennium
Falconig. 

Egy-egy precíz makett gyakorta
sok száz órás munkával készül el,
és megköveteli, hogy építõje ott-
honosan mozogjon a történelem-
ben és a mûszaki ismeretekben
egyaránt

A II. Makettezõ Gála kísérõ kiál-
lítása Szokol Tibor 53 db repülési
témájú festményének bemutatá-
sa. A világ repülési múzeumaiban
egyre népszerûbbek a hasonló ké-
pek, amelyeken keresztül a repü-
léstörténet megelevenedik. 

II. Makettezõ Gála címû kiállí-
tás 2010. március 6-ig látogatható a Magyar
Mûszaki és Közlekedési Múzeumban (XIV. ke-
rület, Városligeti krt. 11.)

Egy „barkácsoló” mûszaki
Fotók: Domonkos Csaba

A Magyar Szakújságírók Egyesülete ja-
nuárban, Budapesten tartott évkö-
szöntõ összejövetelén megvitatta az
idei évre tervezett programját és üd-
vözölte a sajtóban tevékenykedõ aktív
tagjait. Komornik Ferenc elnök öröm-
mel jelentette be, hogy az idei évben
is számos szakmai program és elõ-
adás várja az újságíró tagokat.

Az MTÜSZÚE Nukleáris Újságíró Szakosz-
tálya szorosan együttmûködve az Orszá-

gos Atomenergia Hivatallal kétéves akadé-
miai képzést indít útjára, mely során a
résztvevõ sajtómunkások az atomenergia
hazai békés felhasználásának szakmailag
megalapozott újságírói ábrázolása tekinte-
tében bõvítik ismereteiket és gyakorlatu-
kat. A képzés keretében a magyar nukleá-
ris hatságok, kutatóhelyek, intézmények
vezetõi adnak tájékoztatást és bemutatják
létesítményeiket, alkalmat adva az éppen
aktuális atomenergetikai kérdésekrõl való
tájékozódásra.

A kétéves rendezvénysorozat része lesz
az egyesület tagjainak látogatása az Orszá-
gos „Frederic Joliot-Curie” Sugárbiológiai
és Sugáregészségügyi Intézetben, a Paksi
Atomerõmûben, a szlovákiai Mohi Atom-
erõmûben. A nukleáris újságíró szakosz-
tály 2011. évre tervezett programjai között
szerepel a Budapesti Kutatóreaktor megte-
kintése,  az Országos Onkológiai Intézet te-
vékenységének megismerése, többek kö-
zött. Idén és a következõ esztendõben
olyan elõadások kerülnek sorra, melyek a

nukleáris fegyverek elterjedésének meg-
akadályozásáról, az ez ellen tett erõfeszíté-
sekrõl szólnak majd, ezen kívül más, a té-
mához kapcsolódó tájékoztató és üzemláto-
gatás szerepel az egyesület programjában.

Programindítóként Az atomenergia sze-
repe Magyarország és a világ elektromos
energia ellátásában címmel tart elõadást
dr. Rónaky József, az Országos Atomener-
gia Hivatal fõigazgatója február 25-én az
OAH székházában. 

Györki E. 

AAzz  aattoommeenneerrggiiaa  sszzeerreeppee  hhaazzáánnkkbbaann  ééss  aa  vviilláággbbaann

Az egykori dolgozók csoportképe a felavatott tábla elõtt
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60 éves 
a 

Villanykar
A BME Villamosmérnöki és Informa-
tikai Kar ebben az évben ünnepli
alapításának 60. évfordulóját. A kar
hazánk legnagyobb villamosmérnö-
ki és informatikai képzõhelye, mind
alapképzési (BSc), mind mesterkép-
zési (MSc) szinten, egészségügyi
mérnöki szakterületen pedig egye-
düliként nyújt képzést. 

Az ünnepi év alkalmából ünnep-
ség sorozattal emlékeznek az egyko-
ri és a mai diákok, oktatók, profesz-
szorok  e kiváló intézményben töl-
tött éveikre.

Az ünnepi év alkalmából megje-
lent A Villamosmérnöki és Informa-
tikai Kar története címû kiadvány. A
kötet részletes összefoglalót ad az
1949 óta eltelt idõszak eseményei-
rõl, történeti sorrendben tekintve át
a szervezeti és az oktatási rendszer-
ben történt változásokat, a diákélet
alakulását.

(További információk: 
www.vik.bme.hu 
www.alumni.vik.bme.hu
www.vik60.bme.hu )

Az ünnepségsorozat támogatói:
E.ON, MVM, Paksi Atomerõmû,
MAVIR, Siemens.

Nincs párjuk
„Születésnapi bulit” rendezett a
Benkó Dixieland Band együttes és
barátai a Budapesti Kongresszusi
Központban januárban. A fergete-
ges és jó hangulatú mûsorban sok-
szor elhangzott, amelyeket ország-
világ tud: a magyar mérnöknek
nincs párja!

Hatvan esztendõs a Budapesti Mûsza-
ki Egyetem villamosmérnöki kara,
ahol egykor diplomáját szerezte Ta-
kács János, az ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati
Kft. alállomás osztályának egri üzem-
felelõse, aki az ELMÛ-ÉMÁSZ Hálóza-
ti Kft. Üzemi Tanácsának elnöke, az
ELMÛ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Üze-
mi Tanácsának elnökhelyettese, az
RWE Európai Üzemi Tanácsának tag-
ja és az ÉMÁSZ Nyrt. Felügyelõ Bi-
zottságának munkavállalói tagja. 

- Hogyan került a Budapesti Mûszaki
Egyetemre? 

- Érdekes módon. Az alapvetõen hu-
mán beállítottságú, pedagógus csalá-
dunkban egyedinek számított az, hogy a
mûszaki pálya irányába vonzódtam.
Már a középiskolát is Miskolcon, az ak-
kor Bláthy Ottó Villamosenergia-ipari
Technikumban végezetem és ennek
egyenes folytatásaként jelentkeztem a
BME Villamosmérnöki Kara Erõsáramú
Szakára, ahova fel is vettek. 

- Mikor járt oda és milyen eredmény-
nyel tanult? 

- Akkoriban az volt a „szokás”, hogy az egye-
tem elõtt 11 hónapra, rövidített idõszakban,
sorkatonai szolgálatot kellett teljesíteni. Ezt kö-
vetõen 1969 szeptemberétõl 1974 szeptemberé-
ig, az államvizsgáig tartott egyetemi idõsza-
kom. Kedvenc tantárgyaim alapvetõen a szak-
mához kötõdtek és ez az eredményességemen
is visszatükrözõdött. Az akkor megszerzett is-
mereteket most is használom, az akkor kiala-
kult szemléletmód ma is változatlanul hasznos.
Ugyanakkor jelentõs idõt vett el a politikai gaz-
daságtan és a tudományos szocializmus, ezek-
nek a hasznát akkor sem láttam. Mai tapaszta-
latommal már tudom: nagy hiányosságom,
hogy nem fordítottam több energiát a nyelvta-
nulásra. Erre nem mentség az sem, hogy az
orosz nyelv kötelezõ volt és a fakultatív módon
választható - nekem két félév angol - nyelvi tu-
dásra akkoriban nem látszott valós igény.

A forró drótból értesült
- Tudta-e, hogy most hatvan éves a villanykar? 

- Csak hozzávetõlegesen... Úgy rémlett ne-
kem, hogy a kar az ötvenes évek elején önálló-
sodott a gépész karból. A rendezvényekrõl a for-
ró drót januári számából értesültem és az itt
megadott internetes oldalakon jó sokáig idõz-
tem, találtam egy csomó érdekességet, áttekin-
tést és rendezvényeket is.

- Milyen érzésekkel gondol vissza az egyetem-
re? 

- Nagy nosztalgiával és ezt nem csak azért
mondom, mert akkor jóval fiatalabb voltam, ha-
nem azért is, mert abból az idõszakból renge-
teg élményem maradt. Azt nem állítom, hogy
könnyû volt, de nem véletlenül mondják: a játék
is annál jobb, minél komolyabban játsszák. Fel-
készült, hatalmas tudású emberektõl volt sze-
rencsénk tanulni. Ma is jó érzéssel gondolok
vissza több oktatómra, akik kellõ alázattal visel-
tettek tudományuk iránt. Nagyon jó volt a kö-
zösségünk, olyannyira, hogy a végzés után ele-
inte évente tartottuk találkozóinkat, amelyek
késõbb kissé ritkultak. 

- Eljár a kar rendezvényeire, tanfolyamaira? 
- Földrajzi értelemben nem, hiszen az egye-

tem akkori villamos karán az oktatás a Duna
melletti városrészen, több épületben volt.
Kétóránként más és más helyszínre vándorol-
tunk. A teljesség nélkül: a Gellért térnél lévõ CH
épülettõl a K épületen át, ha jól emlékszem a
sorrendre az R-T-H tömbön, esetenként a tanre-
aktoron keresztül az E, V1 és V2 épületekig.
Amely a Petõfi híd budai hídfõje közelében van,
ugyanakkor kollégiumunk a várban volt. Azóta
az egyetem lényegében ugyanott van, viszont a
kollégium idõközben elköltözött és a régi épü-
let már más funkciót kapott. Több oktatómmal
volt szerencsém találkozni konkrét munka kap-
csán, továbbképzéseken, szakmai rendezvé-
nyeken, vagyis kapcsolatom valamilyen szinten
megmaradt. Az is természetes, hogy az évfo-
lyamtársaim közül néhányan már ugyanott ok-
tatnak és találkozásainkkor lélekben visszaté-
rek az egyetemre. 

Pap és filmrendezõ
- Egykori társai közül kikbõl lettek ismert em-
berek? 

- Nekem minden évfolyamtársam neves még
akkor is, ha nem lett államfõ, kormányfõ, párt-
elnök, olimpiai bajnok, vagy a mai értelemben
vett médiasztár. Igaz, nem mindenki maradt
meg az eredeti szakmájánál. Az érdekesség ked-
véért: két felszentelt katolikus pap, három repü-
lõkapitány és még néhány érdekes életpálya is
fellelhetõ a hajdani közösségünket alkotók kö-
zül. Például a filmmûvészet jeles képviselõje,
Nándori József rendezõ-operatõr a közelmúlt-
ban invitált a filmszemlére benevezett Szép Ma-
gyarország filmjének bemutatójára.

- Tartja velük a kapcsolatot? 
- Már említettem, hogy találkozókat viszony-

lag sûrûn tartunk, legutóbb tavaly nyáron volt,
amin az évfolyamunknak több, mint fele részt
vett. Persze vannak kialakult kisebb közössége-
ink: az egyik tagjaival például együtt kerékpár-
túrázunk. Viszonylag gyakran keressük és talál-
juk meg egymást, ha valakinek bármire szüksé-

ge van. Naprakész az évfolyam min-
den tagjának elérhetõsége, beleértve a
külföldön élõ társainkat. Az is termé-
szetes, hogy évfolyamunk több tagja
az ELMÛ-ÉMÁSZ társaságcsoport
munkatársa.

A Dunán is eveztek
- Milyen volt akkoriban az egyetemi
élet? 

- Az egyetemi élet számomra abszo-
lút komplett volt. Az ismeretek meg-
szerzése, az elõadások, a gyakorlatok,
a mérések, az ezekrõl számot adó zárt-
helyik, a vizsgák, amelyek a Mûegye-
tem területén történtek. Míg az ismere-
tek kiegészítése, elmélyítése, valamint
az emberi kapcsolatok kialakítása, to-
vábbá a szabadidõs programok a villa-
mos kar kollégiumában, a várban zaj-
lottak. Éppen a közelmúltban, egy szü-
letésnapi rendezvényen próbáltuk fel-
idézni, mennyi lehetõség volt annak
idején a vári kollégiumban! Ott volt a
legendás hírû Várklub - ahol a felesége-

met is megismertem -, az irodalmi színpad, a
mozi, a jazzklub, aztán szakkörökbe is jártunk.
A tornateremben volt lehetõségünk a sportolás-
ra, testépítésre a konditeremben. Volt csónak-
házunk, így evezhettünk a Dunán, túráztunk a
hegyekben, akárcsak a szervezett csillagtúrá-
kon. Egyszóval sok minden rendelkezésünkre
állt ahhoz, hogy ne legyünk „szakbarbárok”.

- Milyen rangja volt az egyetemek között a
villanykarnak? 

- Ezt a legegyszerûbben úgy határozták meg,
hogy milyen túljelentkezés jellemezte az adott
szakirányt. Ha jól emlékszem erre, akkor ez
alapján a miénk volt az egyik legkeresettebb in-
tézmény az országban. 

- Családtagjai, rokonai közül akadtak-e köve-
tõi? 

- A gyerekeim közül a fiam került mûszaki
pályára: a repülés szépsége miatt repülõmérnö-
ki képesítést szerzett és aktív pilóta. A villamos
szakma sajátos vonzereje miatt természetesen
„mindenkinek” ajánlom a kart, persze én elfo-
gult vagyok. Gyõri István

Az EVDSZ Ifjúsági Tagozata részt
vesz a Fiatalok Ligája munkájá-
ban. A tagozatot Majer István, a
DÉMÁSZ Szakszervezet Ifjúsági
Tagozat elnöke képviseli és rend-
szeresen tájékoztat az ott végzett
tevékenységrõl, aktuális hírekrõl.
A Fiatalok Ligája legutóbbi össze-
jövetele február 5-én megvitatta
az idei tervezett feladatokat és
határozott a PADOSZ Ifjúsági Ta-
gozat által szervezett Strand-
partin való részvételrõl.

A Fiatalok Ligája irányító testületé-
nek tagjaként Majer István meghí-
vást kapott egy nemzetközi konfe-
rencián való részvételre, melyre a
tagozat három fõt küld hazánkból.

Az április 15-16-án Csehországban
rendezendõ plénum az Otto
Brenner Alapítvány 11. nemzetközi
részvételû konferenciája lesz, a
szervezésben együttmûködik a

Friedrich Ebert Alapítvány, a Hans
Böckler Alapítvány, valamint az Eu-
rópai Szakszervezetek Intézete
(ETUI) is. A pilzeni tanácskozás fõ
témája a „Krízis és Foglalkoztatás -
Európai példák” lesz, melyen képvi-
seltetik magukat munkáltatók és
munkavállalói szövetségek egy-
aránt. A világgazdasági válság mun-
kahelyekre és a foglalkoztatásra
gyakorolt hatását, az azokra adandó
válaszokat, lehetséges útvonalakat
vetik fel az elõadók és közös esz-

mecserék folyamán osztják meg
egymással tapasztalataikat. 

A frankfurti székhelyû fémipari
vállalkozás vezetõje, a Skoda Mû-
vek képviselõje, a General Motors,
a Thyssen-Krupp munkáltatói kép-
viselõi tartanak elõadásokat a válla-
lati tapasztalatokról a válságban.
Munkavállalói oldalról a szlovák és
cseh fémipari dolgozók szakszerve-
zete, a General Motors Érdekvédel-
mi Tanácsa és az Európai Fémipari
Dolgozók Szövetsége is jelen lesz.  

Vitaindító elõadást tart Heinrich
Alt, a nürnbergi székhelyû német
Szövetségi Munkáltatói Iroda igazga-
tója, aki kitér a kormányzati dönté-
sekre és a  válságra adott válaszokra.
Közös megbeszélésen lesznek jelen a

magyar, a lengyel, a szlovén, a szlo-
vák, a cseh és a német kormányzati
képviselõk és megvizsgálásra kerül-
nek a járható utak a munkahelyek
megõrzésére tett, közös, határok nél-
küli összefogás megteremtésére.

A témák ismertetõi kiemelt figyel-
met fordítanak a szakszervezetek
helyzetére a gazdasági válság folya-
matában, és arra, mennyiben válto-
zott meg az utóbbi két évben az ér-
dekvédelem és a szociális párbeszéd
helyzete. A nemzetközi konferencia
igyekszik határokon túlívelõ vála-
szokat és megoldásokat találni mun-
kavállalói és foglalkoztatói kérdések-
ben. Az összegzõ beszédet Nikolaus
Simon, a Hans Böckler Alapítvány
szóvivõje tartja. - lyv -

Krízis és foglalkoztatás – nemzetközi konferencia

„„„„NNNNaaaagggg yyyy     tttt uuuuddddáááá ssss úúúú     ooookkkk tttt aaaa tttt óóóókkkk     tttt aaaa nnnn íííí tttt oooo tttt tttt aaaa kkkk ””””
Takács János nosztalgiával emlékszik vissza mûegyetemi éveire
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Megszületett az eredmény a MAVIR ZRt.
által 2009 novemberében „Az áram útja”
címmel - a National Geographic Kids-szel
közösen - meghirdetett rajzpályázaton. Az
országos felhívásra közel 160 iskolából
mintegy 1300 pályamû érkezett, így a zsûri
nem volt könnyû helyzetben, amikor dönte-
ni kellett.

A háromfordulós bírálat végén az alábbi
eredmények születtek:

„Mi van a konnektor mögött? Honnan és
hogyan jön az áram?” kategória nyertesei:
I. Pap Csenge és Pap Máté, Petõfi Sándor

Általános Iskola, Túrkeve.
I. Alkusz Kitti, Szabó Viktor, Farkas Atti-

la, Urr Bernadett, Hadzsi Dávid, Kéri
Barbara és Kiss Robin, Általános Iskola
és Napközi Otthonos Óvoda, Kisnána.

II. Jakucs Sándor és Katona Sándor, Óvo-
da és Általános Iskola, Sarkad.

III. Póta Fruzsina, Dózsa György Általános
Iskola, Tatabánya.

III. Mihályfi Dávid, Jankay Tibor Két Taní-
tási Nyelvû Általános Iskola és Diákott-
hon, Békéscsaba.

„Milyen gépeket használunk majd 60 év
múlva?” kategória nyertesei:
I. Andi Zsombor, Bókay Árpád Általános

Iskola, Budapest.
II. Almási Richárd, Gulyás Melinda, Ju-

hász Dzsenifer, Ferenczi Katalin, Visz-
tra Tamás, Suha József és Kovács Bog-
lárka, Mlinkó István Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény,
Eger.

III. Izer János és Izer Ágnes, Péterfy Sándor
Evangélikus Oktatási Központ, Gyõr.

„Találd ki a Fenyõ típusú távvezeték-osz-
lop új ruháját, díszítsd fel, ahogy neked tet-
szik!” kategória nyertesei:
I. Kiss Dóra, Polyák Valentin, Farkas An-

na és Varga Levente, SZKTT Közoktatá-
si Intézménye Weöres Sándor Iskola,
Szeged.

II. Gotyár Linda Ilona, Fáy András Általá-
nos Iskola és A.M.I. Parád.

III. Holp René, Eõsze Adrienn, Kapeller
Zsolt, Baka József, Pásztor Barbara,
Blázs Dániel, Rienholcz Gábor, Bagits
László és Mihályi Kármen, Weöres
Sándor Általános Iskola,
Tököl.

A fentiekben megjelölt pá-
lyamûvek alkotói egy egyna-
pos magyarországi osztályki-
rándulást nyertek osztályuk
számára, amelynek költségét
a MAVIR ZRt. vállalja. A
nyertes osztályoknak lehetõ-
séget biztosítunk arra is,
hogy felkeressék a magyar
villamosenergia-rendszer
mások által nem látogatható,
Budapesten található köz-
ponti vezénylõjét, ahol kü-
lönleges fizika óra keretében
mutatjuk be az áram születé-
sét és útját a konnektorig. 

Mivel rengeteg ötletes pá-
lyamû született, a zsûri több
különdíjat is odaítélt.

A MAVIR ZRt. könyvcso-
mag különdíját nyerték az
alábbi, csoportos alkotással
pályázó osztályok:
- Sándorfalva Térségi Alap-

fokú Mûvészeti Iskola: 19
alkotó 1-tõl 8. osztályig.

- Pallavicini Sándor Iskola 3. c. osztály,
Sándorfalva.
A National Geographic Kids különdíját

nyerték az alábbi alkotók:
- Felde Bálint 5. osztályos tanuló, Parád,
- Kelemen Tamás 5/b osztályos tanuló, Lá-

batlan,

- Mihályfi Dávid 5/b osztályos tanuló, Bé-
késcsaba,

- Jakucs Sándor 6/b és Katona Sándor 6/b
osztályos tanulók, Sarkad,

- Oláh Renáta 6/a osztályos tanuló, Dorog,
- Gazsó Gyula 5. osztályos tanuló, Berek-

böszörmény,
- Andi Zsombor 3/a osz-
tályos tanuló, Budapest,
- Kustos Veronika 3/b
osztályos tanuló, Keszt-
hely,
- Timkó Zsolt 5. osztá-
lyos tanuló, Budapest.

A pályázat ünnepé-
lyes eredményhirdetésé-
re március 27-én, Buda-
pesten kerül sor - az ez-
zel kapcsolatos részletes
információkat a késõb-
biekben tesszük közhír-
ré. A legjobb alkotások-
ból az ünnepélyes ered-
ményhirdetéssel egyide-
jûleg kiállítás nyílik a
MAVIR ZRt. budapesti
székházában.

A gyõztes pályamû-
vek február 22-tõl meg-
tekinthetõk a
www.mavir.hu és a
www.ngkids.hu web-
oldalakon. 

MAVIR ZRt. 
Kommunikációs osztály

LEZÁRULT A MAVIR RAJZPÁLYÁZATA
SzerSzeree ti Ön a klti Ön a klasszikusasszikus

kkamaramaramuzsikát?amuzsikát?
Önfeledt élményben
lesz része, ha látogatja a
Zeneszalon estjeit Bu-
dapesten, a Magyar Tu-
dományos Akadémia
dísztermében. Frédéric
Chopin születésének
kétszázadik évforduló-
jára készülve negyedik
éve szervezünk esteket,
melyek során a zene
mellett beszélgetésre is
invitáljuk a közönséget
a mûvek mélyebb meg-
ismertetéséhez. 
Idén a bicentenárium
alkalmából a halhatat-
lan lengyel zeneszerzõt idézi meg csodálatos zongorajátékával a ne-
ves zongoramûvész Szilasi Alex.
Kérjük, ha teheti ajánlja fel adója 1%-át a Zeneszalon Alapítvány ja-
vára

18189773-2-42
Kádár Zsuzsa, a Zeneszalon Alapítvány kuratóriumának elnöke

IRÁNYTÛ

Szabályos volt
a kézbesítés

Az adóhatóság kézbesítõje szabályszerûen kézbesíthet határo-
zatot az adózó jogi képviselõjének postai küldemények átvéte-
lére jogosult meghatalmazottjához - hangsúlyozta a Legfelsõbb
Bíróság (LB) az alábbi jogvitában. 

Az ügy felperesénél az APEH ellenõrzést végzett, és megálla-
pította, az érintett bevallott adóköteles jövedelme, vagyis az ál-
tala megjelölt jövedelemforrások nem álltak arányban vagyon-
gyarapodásával és kiadásaival. Ezért az adóalapot becsléssel ál-
lapította meg, és jelentõs összegû adóhátralék, bírság, továbbá
késedelmi pótlék megfizetésére kötelezte a felperest. Az elsõfo-
kú döntést a másodfokú adóhatóság megerõsítette.

A határozatot adóhatósági kézbesítõvel juttatta el a felperes
jogi képviselõjéhez, ahol azt az átvételre jogosított alkalmazott
átvette. Emellett az adóhivatal az iratot postán is megküldte a
jogi képviselõnek.

ÚJ JOGSZABÁLYOK:
● a PSZÁF által kiszabott bírságból származó bevétel felhasz-

nálásáról (MK 2010/6. sz.) 
● a vasúti és autóbusz-közlekedési díjakról (MK 2010/6. sz.)

A felperes a bírósághoz fordulva elsõdlegesen azt vitatta,
hogy a kézbesítés nem volt szabályos. A saját kézbesítõvel tör-
tént eljárásra a hatóságnak nem volt meghatalmazása. A postai
út szabályos volt, ám addigra az ominózus adóévre vonatkozó-
an már elévült az adó utólagos megállapításának joga. 

A bíróság elutasította a keresetet, mondván, az adóhatósági
kézbesítõvel történt intézkedés jogszerû volt, az elévülésre
alaptalanul hivatkozik a felperes. Az adóhivatal a becslést is
helytállóan alkalmazta, ugyanakkor az adóalaptól való eltérést
a felperes nem igazolta hitelt érdemlõen. 

Az érintett az LB-tõl kért felülvizsgálatot, eredménytelenül.
A legmagasabb ítélkezõ fórum megállapította: az adóhatóság
kézbesítõje törvényesen közölte a másodfokú határozatot a fel-
peres jogi képviselõjével. Az idevágó szabályok ugyanis ki-
mondják, hogy a hivatalok irataikat saját – munkaviszonyban,
köztisztviselõi, közalkalmazotti jogviszonyban álló – kézbesítõ
útján is kézbesíthetik, ha azt a sürgõsség indokolja, vagy egyéb
okból szükséges. 

Az LB arra is rámutatott, az alperes a becslés alkalmazott mód-
szerének megfelelõségét bizonyította, míg a felperes a becsült
adóalaptól való eltérést valóban nem igazolta hitelt érdemlõen. Így
az LB hatályában fenntartotta a jogerõs ítéletet. (VG)

KÖNYVBEMUTATÓ

Ladányi András
három könyvének
bemutatóját tartották
január 30-án
Zalahaláp mûvelõdési
házában. A Kilátások
a tanúhegyrõl, a
Zalahalápi sorsok és
a Zalahaláp címû
kötetekkel az érdek-
lõdõ közönség színes
kulturális mûsor
keretében ismerked-
hetett meg.
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- Tisztelt dr. Pusztai Zoltán!
Szeretettel köszöntelek az
Ovit Nyugdíjas Bizottság de-
cemberi ülése után, melyen
bejelentetted, hogy egészségi
okok miatt kéred felmentése-
det a területi munkából. Ké-
résedet a Nyugdíjas Bizottság
megértéssel elfogadta. Ezen
alkalomból Horváth József,
az Ovit Szakszervezet elnöke
hozzászólásában méltatta azt
a több évtizedes kiemelkedõ
munkásságodat, amit az Ovit
alapító tagjaként végeztél
nyugdíjazásodig. 

Örömmel emlékezett meg ar-
ról, hogy nyugdíjazásodat kö-
vetõen 1983-tól elvállaltad a
szakszervezeti nyugdíjas bi-
zottsági tagságot a szerelésve-
zetõségi dolgozók érdekeinek
képviseletére. Szakszervezeti
tevékenységedrõl elmondta,
hogy a több mint 25 év alatt
munkádat mindig nagy szak-
értelemmel, odaadással végez-
ted, melyben nagy szerepet ka-
pott jogi végzettséged is. Végül
megköszönve a 25 éves szak-
szervezeti munkádat, átadta
az „Elismerõ Oklevelet”, anya-
gi elismerést és ajándékot, jókí-
vánságainak kíséretében.

- Kedves Zoli bácsi! Kérlek, be-
szélj magadról, iskoláidról, az
Ovit elõtti munkahelyeidrõl!

- Orosházán, a „legnagyobb
magyar faluban” születtem
1921. június 1-jén, kisbirtokos
családban. Édesapám eredmé-
nyesen gazdálkodott. Búzane-
mesítéséért állami oklevelet
kapott. Szüleink nagy súlyt
fektettek testvérem és jóma-
gam iskoláztatására. A nyári
szünidõben a földeken dolgoz-
tunk, megismertük a fizikai
munka nehézségét és szépsé-
gét, megtanultuk becsülni,
tisztelni a dolgozó embereket.
A polgári elvégzése után a
szarvasi Vajda Péter Evangéli-
kus Gimnáziumban érettsé-
giztem. Ezután a jogi egyetem-
re iratkoztam be, és 1943-ban
Kolozsvárott jogi diplomát
szereztem. 1943 õszén már az

Orosházi Járás Szolgabírósá-
gán díjtalan közigazgatósági
gyakornok voltam. Majd a
gyakorlati idõszak befejezése
után, 1949 augusztusától
ugyanott dolgoztam, amikoris
elbocsájtottak, mint osztályi-
degent. Szerencsére az egyete-
men 1942-ben gépkocsiveze-
tõi képzésen is részt vettem és
hivatásos gépkocsivezetõi jo-
gosítványt kaptam. Hirtelen
más munka nem volt, ezért
több mint egy évig traktorve-
zetõként kellett dolgoznom.

- Ezután hogyan folytatódott
az életutad?

- 1950. december 15-én be-
léptem az Ovit jogelõdjéhez, a
Távvezeték Építõ Vállalathoz,
melynek Orosházán volt kiren-

deltsége, oda vettek fel gépko-
csivezetõnek. Elõször egy te-
repjáró jeep-et vezettem, mely-
lyel az építendõ távvezetékek
vonalkitûzõit szállítottam. Eb-
ben az idõszakban a dél-alföldi
területeken építettük a 35 kV-
os betonoszlopos távvezetéke-
ket. Nagy öröm volt számom-
ra, hogy a hálózatszerelõ kol-
lektíva befogadott, megbecsül-
ték munkámat. A jeep után
egy Csepel 350 típusú teher-
gépkocsi vezetését bízták rám,
majd 1960-tól egy ZIL 164 típu-
sú terepjáró, csörlõs gépkocsi-
val szállítottam a hálózatszere-
léshez szükséges alapozási
anyagokat és oszlopszerkeze-
teket, sodronyokat, szigetelõ-
ket. Az 1960-as években már
korszerû - a nehéz fizikai

munkát könnyítõ - új gépko-
csikat (fúrós, darus, gödörásó)
és szerszámokat szerzett be a
vállalat. Én 1968-ban egy speci-
ális csörlõs, német gyártmá-
nyú UNIMOG gépkocsit kap-
tam új munkámhoz, mellyel
oszlopszerelési és állítási fel-
adatokat, valamint vezetékhú-
zást és -beszabályozást is vé-
geztem. Ekkor már új techno-
lógiával épültek a 120-220-400
kV-os villamos hálózatok.
Munkámat a dunántúli terüle-
teken lévõ szerelésvezetõsége-
ken végeztem, ezek közül ki-
emelkedik a Paksi Atomerõ-
mûben termelt villamosener-
gia elszállítását biztosító Paks-
Martonvásár, Paks-Litér, Paks-
Toponár 400 kV-os távvezeté-
kek építése. A '80-as évek ele-
jén vállalatunk is vállalkozott
távvezetéki exportmunkák ki-
vitelezésére. Az elsõ ilyen egy-
éves munka Jordániában, az
Aman-Zarqua 40 km-es, 135
kV-os távvezeték megépítése
volt, melyben UNIMOG gépko-
csimmal én is részt vettem. A
távvezetékszerelést Horváth
Kálmán és Márton Tibor irá-
nyította. Nagyon nehéz mun-
ka volt. A sivatagi táj, az 50 oC-
os hõség mindenkit megviselt.
A vállalattól részt vett 20-25 fõs
szakmai munkáscsoportot és
az arab munkásokat nehéz fel-
adat elé állította az építés. En-
nek ellenére határidõre elvé-
geztük a távvezeték-szerelést.
Visszatekintve 30 év távlatá-
ból, maradandó élményekkel
gazdagodtam, betekintést
nyertem az arab világba, meg-
ismerhettem az arab embere-
ket is. El szeretném még mon-
dani, hogy a villamos hálózat-
szerelõk élete nagyon nehéz.

Távol a családtól, egész évben
kitéve az idõjárás viszontagsá-
gainak nehéz terepen kell dol-
gozni. 

Megpróbálok még arról is
szólni, hogy a '60-as, '70-es
évek óriási gépi és technológi-
ai fejlõdéséhez szorosan hoz-
zátartozott a kiemelkedõ mû-
szaki irányítás is. Most azok-
nak a mûszaki vezetõknek a
nevét ismertetném - a teljesség
igénye nélkül - akikkel mun-
kavégzésem során kapcsola-
tom volt, de már nincsenek
közöttünk: Gombos Imre fõ-
mérnök, fõosztályvezetõ, aki
25 évig vezette a hálózatszere-
lési szakterületet, kiváló mér-
nök és nagyszerû ember volt.
Szebellédy Ernõ, Potys József
és Bokor Emil építésvezetõket
említeném még, akiknek mû-
szaki irányítása alatt épültek
fel a távvezetékek, és végül
Háry Imre csoportvezetõt, aki-
vel a vezetékhúzást, -szerelést
is végeztem. Természetesen
azokról is szólok, akik már
nyugdíjastársaim: Horváth
Kálmán osztályvezetõ, aki ma-
gas színvonalú mûszaki tevé-
kenységgel irányította és koor-
dinálta az építésvezetõségek
munkáját, Kõszegi János osz-
tályvezetõ, Kalotai Lajos és
Stomfai Ágoston építésveze-
tõk, mindannyian kiváló szak-
emberek.

Magamról még talán any-
nyit, hogy munkámat mindig
fegyelmezetten, legjobb tudá-
som szerint végeztem a válla-
lat érdekében, amiért a vállalat
vezetése „Kiváló Dolgozó” és a
„Nehézipar Kiváló Dolgozója”
elismerésben részesített. Gép-
jármûveimmel mindenkor a
biztonságos közlekedésre tö-

rekedtem, melyért megkap-
tam a „750 ezer kilométeres
balesetmentes közlekedésért”
járó jelvényt.

- Mikortól lettél szakszervezeti
tag, végeztél-e társadalmi
munkát?

- A TÁVÉP-hez történt belé-
pésem óta tagja vagyok a
szakszervezetnek, már 60 éve.
Több ciklusban bizalmiként is
képviseltem a szerelésvezetõ-
ségeken dolgozó gépkocsive-
zetõ tagtársaimat. Egyéb társa-
dalmi munkára már nem ju-
tott idõm, hiszen egész héten
az ország különbözõ részei-
ben dolgoztam.

Nyugdíjazásom után, 1983-
ban örömmel fogadtam el, ak-
kor még a szakszervezeti bizott-
ság  nyugdíjas bizottsági tagság-
ra való felkérést Petõházi István
elnöktõl. A Bizottságban igye-
keztem hatékonyan képviselni
vidéki nyugdíjas gépkocsiveze-
tõ kollégáimat, akik levélben
vagy személyes megkeresésük
útján segítséget, segélyt kértek a
szakszervezettõl. A rendszer-
váltás után megváltozott a szak-
szervezet érdekvédelmi tevé-
kenysége, mely az Ovit-nál is ki-
bontakozott, és kedvezõen érin-
tette a cég nyugdíjasait is. 1995-
ben az Ovit-nál is megalakult a
Nyugdíjas Klub, melynek veze-
tõje Farkas Ferencné lett. 

- Kedves Zoli bácsi! Megkérde-
zem, hogy sok mindenre kiter-
jedõ válaszaid után kívánsz-e
még magánéletedrõl, egészségi
állapotodról szólni?

- Igen. Magánéletem rövid
története: 1947-ben megnõsül-
tem. Házasságunkból két fiú-
gyermek született, iskoláztatá-
suk után mindketten orvosi
diplomát szereztek. Felesé-
gemmel 62 éve élünk jó házas-
ságban, Isten segítségével. Fia-
im házasságából négy nagy
unokám van. Betöltöttem a 88.
életévemet, és egészségi álla-
potomban megjelenik a 32 évi
hálózatszerelésen eltöltött idõ,
lábaim fájósak, nehéz a közle-
kedés. Beszélgetésünket azzal
zárnám, hogy neked, a Nyug-
díjas Bizottságnak én is meg-
köszönöm a sikeres együtt-
mûködést, és mindnyájatok-
nak további jó munkát, na-
gyon jó egészséget kívánok!

- Kedves Zoli bácsi! Mi is kívá-
nunk neked, kedves feleséged-
nek további boldog nyugdíjas
éveket, és hozzá jó egészséget,
szeretetet családod körében! 

Polczer Ferenc

Az EVDSZ Nyugdíjas Tagozata 2010.
január 19-én találkozót szervezett a
volt VITÉV vállalat nyugdíjas szakszer-
vezeti tagjai részére.

A megjelenteket Polgár Tibor, a nyugdíjas tagozat
elnöke köszöntötte, majd dr. Szilágyi József, az
EVDSZ elnökhelyettese tartott tájékoztatót az
EVDSZ elmúlt évi szakszervezeti tevékenységé-
rõl. Többek között beszélt az EVDSZ VI. Kong-

resszusáról, a korkedvezményes és korengedmé-
nyes nyugdíj rendszerérõl, az önsegélyezõ és
magánnyugdíj pénztárak helyzetérõl, a bérrõl, a
LIGA és NYOK együttmûködésérõl. A jelenlevõk
meghallgatták a tájékoztatót, kérdéseket tettek
fel, majd kötetlen beszélgetés következett. 

Végül ebéddel zárult a találkozó. Mindenki fel-
szabadultan, jól érezte magát.

Polgár Tibor
EVDSZ Nyugdíjas Tagozat elnök

VITÉV nyugdíjasok találkozója

Polczer Ferenc és Pusztai ZoltánHorváth József és Pusztai Zoltán

BBeesszzééllggeettééss  ddrr..  PPuusszzttaaii  ZZoollttáánnnnaall,,
aazz  OOvviitt  aallaappííttóó  ttaaggjjáávvaall

Polczer Ferenc, Horváth Miklós, Horváth József és Schmidt Péterné
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A PRAKTIKER orszá-
gos hálózata szeretet-
tel várja az EVDSZ
tagjait áruházaik-
ban. A kedvezményes
vásárláshoz az érvé-
nyes tagkártyát kell
felmutatni a fizetés
elõtt a pénztárnál.
Javasoljuk, hogy a
vásárlás elõtt érdek-

lõdjenek a napokról
az információs pult-
nál, mert a VDSZSZ-
nek, a vasutasoknak
is vannak kedvezmé-
nyes napjaik, de más
idõpontokban.
2010
Március 20.

PRAKTIKER

Folytatódik a kedvezményes vásárlás

Tisztelt Kollégák! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Elõször is engedjék meg, hogy mindenkinek köszönetet mondjunk a
hathatós segítségért, amivel alapítványunk az Egymásért-Együtt Ala-

pítvány 2009. évi zavartalan mûködéséhez
segítséget nyújtott az által, hogy az 1996.

évi CXXVI. Tv. adta lehetõségeket ki-
használva 2008. évi személyi jövede-
lemadójának 1 %-át felajánlotta az
alapítvány javára.

Ezen felajánlások következtében
2009. évben az alapítvány részére
az APEH 4.299.203,- Ft-ot utalt át,

mely nagymértékben elõsegítette ki-
tûzött céljaink elérését.
Az adományok és az 1 %-ból befolyt

összeg tették lehetõvé az eredményes munkát. 
Súlyos baleseti és betegségi támogatásban 13 fõ részesült, 1.840.000,- Ft ráfordítással. 3 fõ

részére járadékot fizettünk összesen 2.760.000,- Ft értékben. Ezen felül korábbi balesetet
szenvedett munkavállalóink illetve hozzátartozóik, összesen 32 fõ részére 2.090.000,- Ft ka-
rácsonyi segély került átadásra.

Mozgásszervi rehabilitációs gyógykezelésekre - 99 fõ részére - az Ovit Zrt. Keszthelyi reha-
bilitációs központjában 7.600.960,- Ft-ot, a DÉMÁSZ Zrt. Gyulai rehabilitációs központjában
6.551.109,- Ft-ot használtunk fel. A „Georg Weber Rákkutató Alapítvány” támogatására
800.000,- Ft-ot utaltunk át.

Fentiek alapján úgy ítéljük meg, hogy alapítványunk 2009. évben is eleget tudott tenni cél-
kitûzéseinek, melyek teljesítésére az Önök 1 %-os felajánlása nélkül nem lett volna mód.

Jelen felhívásunkban ismét arra szeretnénk kérni Önöket, hogy a 2009. évrõl szóló
adóbevallásukban az adójuk 1 %-át az EGYMÁSÉRT- EGYÜTT alapítvány javára ajánlják
fel a rendelkezõ nyilatkozat felhasználásával.

Ahhoz, hogy a törvényben megfogalmazottaknak az adózó eleget tegyen a következõ teen-
dõk szükségesek:

Rendelkezõ nyilatkozatot kell tenni a magánszemélynek általa lezárt, a nevével, lakcímé-
vel, adóazonosító jelével ellátott postai szabványméretû borítékban. A boríték hátoldalán, an-
nak záró felületén a nyilatkozatot tevõ aláírása kell, hogy szerepeljen.

Önadózó munkavállaló esetében ezt a nyilatkozatot az adóbevallásával egy idõben, az adó-
hatóság által részére biztosított adóbevallási papírjaival együtt kell beküldenie az adóhatóság-
hoz. Azon munkavállalóknak, akiknek adóbevallását a munkáltató végzi el, ezen lezárt borí-
tékot a bérszámfejtéssel foglalkozó gazdasági egység részére, munkahelyenként összegyûjt-
ve kell beküldeni. Az összegyûjtött borítékok mellé kétpéldányos kísérõjegyzéket kell készí-
teni, melynek tartalmazni kell a felajánlást végzõ munkavállalók törzsszámát, nevét, adóazo-
nosító jelét.

Az EGYMÁSÉRT - EGYÜTT Alapítvány adószáma:
19677000-1-41

KÉRJÜK, SEGÍTSENEK, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
Budapest, 2010. január 14.

Egymásért-Együtt Alapítvány Kuratóriuma

F E L H Í V Á S

Bakai Lehel, a
kuratórium elnöke

XI. Nemzetközi Kisüsti Pálinkafesztivál Kiállítás 
és Vásár, 2010. április 16. - 2010. április 18.
Évrõl évre megdõlnek a rekordok a gyulai Magyar Or-
szágos Pálinka- és Nemzetközi Gyümölcspárlat-
versenyen. A rangos eseményt immár a világ harmadik
legnagyobb, ilyen típusú megmérettetéseként emlege-
tik. Legyen Ön is részese!

A nívós programokhoz, nívós szállást! Szeretettel várjuk Önöket a D-
Hotel***-ben, ahol iparági kedvezmény mellett számos díjmentes
szolgáltatással járulunk hozzá a gondtalan kikapcsolódáshoz!
H-5700 Gyula, Dózsa Gy. u. 4-6. Tel.: +3666560300.
Email.: dhotel@edf.hu Web.: www.dhotel.hu

Fontossági sorrend
Két informatikus beszélget:
- Képzeld, tegnap az éjszakai
klubban megismerkedtem egy
csinos szõke nõvel.
- Szerencsés fickó!
- Felhívtam a lakásra, ittunk
egy kicsit, átöleltem...
- És aztán, mi volt még?
- Egyszer csak azt mondja:
„vetkõztess le!”
- Nahát...
- Levettem a szoknyáját, aztán
a bugyiját is, aztán lefektettem
az új laptopom mellé az
asztalra...
- Nocsak, vettél egy új laptopot?
Milyen processzor van benne?

☺ ☺ ☺

Messze lenne
Megérkezik a fáradt utazó, le-
száll a vonatról, kérdezi az ál-
lomásfõnököt:
- Mondja, hol van itt a falu?
- Ezen a bekötõúton elindul, és
három kilométer múlva ott
lesz.
- Nem tudták volna egy kicsit
közelebb tenni az állomást a
faluhoz?
- Tehettük volna, de akkor
messze lenne a sínektõl.

☺ ☺ ☺

Eldugja
A nagyapa megkérdezi az uno-
káját:
- Kisfiam, hogy hívják azt a né-
metet, aki mindig eldugja a
dolgaimat?
- Alzheimer, nagyapa, Alzhei-
mer!

☺ ☺ ☺

Életkor
A riporter megkérdezi a film-
csillagot:
- Hány éves?
- Negyven felé közeledem.
- És melyik irányból?

Túl bonyolult
Egy gyorshajtót elkap a rendõr,
elõveszi a jegyzetfüzetet, s kér-
dezi:
- Neve?
- Mastapha Toktolobot Dzleise-
shade.
- No -, így a rendõr, míg elteszi
a tollat -, aztán nehogy még
egyszer gyorshajtáson kapjam!

☺ ☺ ☺

Nem kérdezte
Egy ember betelefonál a rend-
õrségre:
- Halló rendõrség? - Kérem, jöj-
jenek azonnal a Rezeda utca 8-
ba, mert betörõ van a lakás-
ban!
- Hogy hívják?
- Nem kérdeztem tõle.

☺ ☺ ☺

Jobban van
A tanító néni az iskolában kér-
di a gyerekeket, milyen szokat-
lan dolog történt velük.
Pistike jelentkezik:
- Tanító néni, a nagybátyám a
múlt héten beleesett a kútba.
- Jaj kisfiam, remélem már job-
ban van?
- Valószínû jobban, mert teg-
nap óta nem kiabál segítsé-
gért....

☺ ☺ ☺

Párbaj
- Maga egy utolsó féregnek ne-
vezett engem, és ezért felelni
fog! Párbajra hívom ki magát!
Nevezze meg a fegyvert!
- Féregírtó.

☺ ☺ ☺

Nem azt kérdezte
Székely bácsi kérdezi a fiától,
hogy mennyi az idõ.
- 10 perc múlva kettõ - feleli az,
mire kap egy taslit.

- Ezt meg miért kaptam? - kér-
di szemrehányóan a gyerek.
Mire a válasz:
- Nem azt kérdeztem, hogy 10
perc múlva mennyi idõ lesz!

☺ ☺ ☺

Pályaválasztás
- Pistike, mi leszel, ha nagy le-
szel?
- Katona.
- De jön az ellenség és lelõ!
- Akkor ellenség.

☺ ☺ ☺

Jó kérdés
- Apu! Hol van Ázsia?
- Nem tudom, anyád takarí-
tott....

☺ ☺ ☺

Nem szólt...
- Mit szólt a feleséged, amikor
hajnalban hazaértél?
- Egy árva szót sem! Azt a két
fogamat meg úgyis ki akartam
húzatni.

☺ ☺ ☺

Ki szereti a nõket?
Bemegy egy férfi a kocsmába,
rendel öt konyakot, majd gyors
egymásutánban lehúzza. A
csapos együttérzõn megjegyzi:
- Nehéz napja volt, ugye?
- Hajjaj, ma tudtam meg, hogy
homokos a fiam.
Másnap ismét bejön, rendel
megint öt konyakot, megissza
õket. A csapos megkérdi:
- Még mindig a tegnapi dolog
miatt iszik?
- Nem, ma megtudtam, hogy
az öcsém is a fiúkat szereti.
Harmadnap már eleve része-
gen jön, és tíz konyakot rendel.
A csapos szánakozva kérdezi:
- Hát maguknál senki sem sze-
reti a nõket?
- Dehogynem, a feleségem...

A férfi dupla árat is megad azért, amire szüksége van.
A nõ bármit megvesz, ami fél áron van.

A nõt addig aggasztja a jövõ, amíg férjhez nem megy.
A férfit addig nem aggasztja a jövõ, amíg meg nem nõsül.

Az a férfi sikeres, aki többet keres, mint amennyit a felesége költ.
Az a nõ sikeres, aki talál ilyen férfit.

Ha boldog akarsz lenni egy férfival, nagyon meg kell értened és egy
kicsit szeretned.
Ha boldog akarsz lenni egy nõvel, nagyon kell szeretned, de ne is
próbáld megérteni.

A nõ a házasság elején azt reméli, hogy a férfi meg fog változni, de téved.
A férfi a házasság elején azt reméli, hogy a nõ nem fog megváltoz-
ni, de téved.

Minden vitában a nõé az utolsó szó.
Ha a férfi ezután bármit mond, az már egy új vita kezdete.
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– Kovács úr, magával kollektív és nem eltartási szerzõdést
kötöttünk...

– Vírus ellen? Házipálinkát, nagy adagban!...

– Elkártyáztad a szociális kártyánkat is?!...


