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Demonstráció!

Szándékok
és törekvések

A budapesti EU-demonstrációra hetek óta készültek az európai, köztük a hazai
szakszervezetek. Ezen a csípõs, szeles tavaszi szombaton végül huszonkét európai ország negyvenöt szakszervezeti szövetsége mozgósította tagjait, több tízezer
embert. A Hõsök tere és annak környéke egyre zsúfoltabb, színesebb kavalkád
képét mutatta meg. A mintegy ötvenezer tüntetõ a nemzetközi és hazai szakszervezeti vezetõk rövid felszólalását tapssal, helyesléssel erõsítette fel.

Május 13-án – pénteki napon! – a délutáni órákban kaptuk a hírt, hogy Lázár
János és dr. Balsai István képviselő urak egyéni módosító indítványt nyújtottak be
a parlamentben. Az indítvány a jelenleg hatályos alkotmány szövegének a megváltoztatását kéri azzal, hogy a korai nyugdíjak alkotmányos védelmét megszüntetné,
elvenné. A hét végén és a hétfői napon is folyamatosan érdeklődtek szakszervezetünknél a bekövetkezett törvényi változtatás esetleges gyakorlati hatásairól. Nehéz
volt biztos válaszokat adni, ezért folyamatosan kezdeményeztük, hogy legyen meg
a szükséges értelmezése a törvényjavaslatnak. Hétfőn, a délutáni órákban, Lázár úr
a parlamentben elmondta, hogy a bányaiparban, a vegyiparban és a művészeti ágazatban a korkedvezményes nyugdíjat nem érinti a tervezett változtatás. Ezzel
együtt úgy gondoljuk, hogy az igazi garancia az lesz, amennyiben a bányásznyugdíj, illetve a korkedvezményes nyugdíjrendszer változatlanul megmarad és ezt a
jogszabályok is visszatükrözik.
Örömteli hír volt az elmúlt hetekben, hogy a nagymányoki külfejtésről az első –
ilyenkor első lapát szénről szoktunk beszélni, de itt markológéppel kiemelt – szenet
felszínre hozták.
A továbblépés és eredményesség feltétele, hogy a kutatás-fejlesztés, innováció
erősödjön, a tisztaszenes technológiáknak legyen meg a támogatottsága. Ez esetben
hazai munkaerővel, hazai nyersanyagra támaszkodva lehet villamos áramot termelni és előállítani. Ebben a folyamatban, remélem, benne lesz a jövő csirája, s a
nagymányoki kezdeményezés egy új, átgondolt fejlesztésekre épülő, környezeti
szempontokat figyelembe vevő energetikai beruházás első lépése. A BDSZ XXXII.
kongresszusán megfogalmaztuk szakszervezetünk álláspontját: ásványi nyersanyagok kitermelése nélkül a magyar foglalkoztatási helyzet jelentősebb javulása elképzelhetetlen, hiszen a nyersanyag és annak a feldolgozása munkahelyek ezreit
teremti, nem vihető el, az adott ország ásványi kincseire természeti erőforrásaira
épül.
Bízom benne, hogy a következő évek, évtizedek ezt a szempontot is figyelembe
veszik, s ez alapján egy korszerű, magyar bányaipar jövőképe is kialakul.
Napjaink másik aktuális kérdése, hogy a Bőripari Dolgozók Szakszervezetének
kongresszusa Martfűn, április 29-én, egyhangú döntéssel kimondta, hogy a BDSZbe kíván integrálódni, beolvadni. Ez a döntés azt a nyolc évvel ezelőtt megfogalmazott koncepciót viszi végig, amely Magyarországon egy erős, ipari szakszervezeti
szövetség létrehozását célozta meg. Ez a szövetség tulajdonképpen szakszervezetként működne, és az ipari – már jogi értelemben is bejegyzett – szakszervezeti
szövetség alakulna át egy erős ipari szakszervezetté.
Az indulási időszakban, az MSZOSZ-ből nyolc szakszervezet fejezte ki ez irányú
szándékát. Közülük három már beintegrálódott a BDSZ-be. Keressük az együttműködés további irányait a Vasas Szakszervezeti Szövetséggel, a nyomdászokkal, a
MOL Bányász Szakszervezettel és az Építők Szakszervezetével. Következő, soros
kongresszusunkig, remélem, hogy ebbe az irányba érdemi lépéseket tudunk tenni,
s erős területi jelenléttel, szakértői háttérrel rendelkező érdemi befolyást gyakorolni képes ipari szakszervezet jön létre Magyarországon.
A BDSZ ennek a motorja volt, remélem így marad a következő időszakban is.
(Hasonló integrációs elképzeléseket fogalmaz meg az EMCEF is, melynek
elnökségi üléséről és rendkívüli közgyűléséről olvashatnak lapunk más helyén. – A
szerk.)
A szakszervezeteket, főleg a versenyszférában az elmúlt hetekben erőteljes kritikával illették. Nem szervezettek, nem tudnak érdekeket képviselni, nem kötnek
megállapodásokat és lehetne tovább sorolni az ilyen, de ennél sokkal durvább
megjegyzéseket is.
A bányászat területén hetven százalék alatti szakszervezeti szervezettséggel
rendelkező jelentősebb létszámot foglalkoztató cégünk nincs. De van ahol ez
kilencven százalék. Nálunk a szervezettség és a kollektív szerződéskötési képesség
munkahelyi szinten erős. Egy ágazati típusú kollektív szerződésnek részesei
vagyunk a villamos-energia iparban és minden munkahelyen, ahol jelen vagyunk,
kollektív szerződéssel rendelkezünk. Vannak olyan ágazati párbeszéd megállapodások, amelyek már magukban hordozzák a hosszabb távú, eredményes, kétoldalú
szociális párbeszéd feltételeit. Ahol a munkáltatók és a munkavállalók, kormányzat
nélkül is meg tudnak állapodni, s képesek arra, hogy akár ágazati, akár helyi szinten a munkáltatás legfontosabb kérdéseit befolyásolják.
Amennyiben ez a szociális partnerség leépítésre kerül, s a kormányzat újra befolyásolja, és átírja az ide vonatkozó törvényt, akkor azt a nagyon nehezen kialakított,
törékeny konszenzust alakítja át, amely a munkáltatói és munkavállalói szervezetek
között megszületett, négy-ötéves párbeszéd eredményeképpen. Én a következő
hónapokra vonatkozóan azt is üzenem, hogy a szociális párbeszéd érték, ahol ez
megvalósul, ott a demokrácia fokmérője is.
Zárógondolatként felidézem azt, amit az európai egyeztetéseken tanultam meg,
hogy a szociális partnerek, a munkáltatók és a munkavállalók megállapodásai, még
ha gyengébb minőségűek is nagy értéket képviselnek, mert ellentétes álláspontot
közelítenek. Remélem, hogy a kormány értékként fogja kezelni a szociális párbeszédet, erősíteni fogja, s felismeri az ebben rejlő lehetőségeket.
Ha ez nem történik meg, akkor jelentős visszalépés lesz a munkahelyeken egy
más típusú munkáltatói magatartás irányába, ami a munkavállalót még kiszolgáltatottabbá teheti. Fontos, hogy ne így legyen.
Rabi Ferenc

Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke
beszédében az alapvető gondok mellett
aktuális témát is felvetett: tegnap találkoztunk a miniszterelnökkel – mondta
-, aki azt tanácsolta nekünk, hogy gondolkozzunk el azon, mekkorák
vagyunk, milyen a befolyásunk. Ez a
tömeg a válasz a kérdésére. Ma a kormánynak, a munkaadóknak és a politikusoknak is látniuk kell, hogy nem
lehet megkerülni a szakszervezeteket.
Közösen mondunk nemet a megszorításokra! A nyílt megszorításokra éppen
úgy, mint a csendben megfizettetett
megszorításokra, amelyek a kiszolgáltatottságunkat növelik. Tiltakozunk az
ellen is, hogy a gazdagok gazdagabbak,
a szegények, szegényebbek lesznek!
A demonstráció közös ügyünk, közös
elhatározásunk és a jövőnkben is rengeteg a közös elem. Közös az európai
munkavállalók helyzetének, az őket
fenyegető veszély megítélése is - mondta Pataky Péter. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének
elnöke újságíróknak nyilatkozva
ugyanakkor megerősítette, hogy a tüntetés ugyan európai demonstráció,
tömegében és mondanivalójában azonban hangsúlyosabb a magyarországi
problémákra adott válaszokkal kapcsolatos elégedetlenség kifejezése. A tilta-

kozó akció jelszavai, a követelések
sajátosan a hazai helyzetre reagálnak.
Pataky Péter szerint a munkavállalók
saját bőrükön érzik, hogy komoly megszorítások léptek életbe, ráadásul a
nagyon igazságtalan megszorító politika a legrosszabb körülmények között
élőket, a legkiszolgáltatottabbakat még
nehezebb helyzetbe taszította.
Az MSZOSZ első embere emlékeztetett, hogy a jelenleg kormányon lévő
politikai elit az elmúlt év tavaszán
jelentős támogatottságot kapott a
választásokon. Akkor e mögött az a
remény volt, hogy a nehézségeken
közösen fogunk úrrá lenni. „Ez a kormány saját magát a nemzeti együttműködés kormányának hívja, az elmúlt tíz
hónapban viszont ebből az együttműködésből semmit nem tapasztaltunk.
Azt szeretnénk, hogy egy biztonságosabb, valóban teljesítő képes gazdaságban, tisztességesen megfizetett munkahelyeken dolgozhassunk. Ezt azonban
csak együttműködéssel lehet elérni,
párbeszéddel, ha a problémákat világosan megfogalmazzuk, és nem álságos
jelszavak mögé bújunk, a problémákat
átkereszteljük és az elvonást védelemnek nevezzük” – fejtette ki. Pataky
Péter szerint a demonstráció világos
üzenet arról, hogy nem lehet félrevezet-

ni a népet, a munkavállalókat, pontosan
tudják, hogy mi a megszorítás. „Az
eredeti elképzeléseknek megfelelő politikát akarunk és részvételt” – tette
hozzá.
Az MSZOSZ elnöke felhívta a
figyelmet arra, hogy míg az Európai
Szakszervezeti Szövetség a párbeszéd
erősítését szorgalmazza, a demonstráción annak kell hangot adni, hogy párbeszédre szükség van Magyarországon is,
ahol nem a párbeszéd gyengélkedéséről, hanem a hiányáról kell beszámolni.
Ez jelentős különbség. „Érthetetlen,
hogy a kormány miért nem tárgyal a
szakszervezetekkel, hiszen láthatóan
nagy tömegű magyar állampolgárt,
adófizető munkavállalót képviselünk,
az ő érdekeik szerint konstruktívan
tudunk részt venni az ügyek megoldásában. A jó döntések, a megfelelő megoldások megtalálásához szükség van a
párbeszédre. Ez nem presztízsháború,
konkrétan a bőrünkről van szó, arról,
hogy milyen Magyarország lesz a jövőben, lesz-e versenyképes gazdaság,
tisztes megélhetést biztosító új, legális
munkahelyekkel. Nem lehet elefántcsonttoronyba bezárkózva, egyéni képviselői indítványok mentén kitalálni,
hogy mitől lesz jobb az országban” –
jelentette ki Pataky Péter.
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Erõs szakszervezetként a
demonstráción
A szociális Európáért, a
munkahelyekért, az igazságos adózásért, a nyugdíjrendszer megtartásáért, a
kiszámítható munkavállalói
jövőért demonstráltunk
2011.
április
9-én,
Budapesten.
A BDSZ erős szakszervezetként vett részt a demonstráción!
Több mint ezren voltunk
a Hősök terén.
A demonstráción a
MSZOSZ elnöke, Pataky
Péter a többek között a
következőket mondta:
„Csattanós választ adott
az Andrássy utat betöltő
tömeg
Orbán
Viktor,
miniszterelnök,
minapi
tanácsára, miszerint az
érdekvédők elgondolkodhatnának saját befolyásukon.” Majd emlékeztetett,
hogy a miniszterelnök azt
ígérte, hogy az új adórendszerrel
senki nem fog rosszul járni. „Én
nagyon sok senkit látok itt!” – jegyezte meg Pataky Péter.
A többi konföderáció vezetője is

határozott megfogalmazásokat tett.
Pl.: megkérdezte, hogy kérte-e valaki
az indoklás nélküli felmondásokat, a
korkedvezményes és korengedményes
nyugdíjszabályozás módosítását, a
magánnyugdíj-pénztárak felszámolását, a
sztrájktörvény ellehetetlenítését, a 98 %-os
visszamenőleges különadókat, a személyi
jövedelemadó igazságtalan megváltoztatását, a tervezett
Munka Törvénykönyv
módosítást?
A BDSZ felvonulóit
a jó kedv és az összetartozás érzése kísérte. A delegációval
együtt vonult fel Jean-

Francios Renucci, az EMCEF alelnöke, Christophe Quarez, a francia
CFDT nemzetközi titkára, nem meszsze tőlünk a lengyel bányászok elnöke
vezette delegáció. Részt vett a
demonstráción Reinhard Reibsch az
EMCEF főtitkára is.
A huszonkét ország negyvenöt
szakszervezeti szövetsége delegációi
erőt demonstráltak, színes kavalkádot
mutattak az Andrássy úton.
Köszönet a szervezőmunkátokért, a
részvételetekért, azért, hogy meg tudtátok értetni: az elért eredményeink
megőrzése, a mindennapok tisztességes megélhetésének biztosítása, a
munkavállalók számára is a kiszámítható jövő megteremtése volt a
demonstráció célja.
Jó szerencsét!
Rabi Ferenc

Az EMCEF elnökségi ülése
és rendkívüli közgyûlése
Luxemburgban tartotta május 2-án az
EMCEF elnökségi ülését majd másnap,
május 3-án rendkívüli közgyűlését,
melyen Rabi Ferenc az EMCEF
Szociális Párbeszéd Bizottságának elnöke, elnökségi tag is részt vett.
Az elnökségi ülés főbb napirendi
pontja a rendkívüli közgyűlés előkészítése és az aktuális bevételi és kiadási
helyzet volt.
A rendkívüli közgyűlés főbb napirendi pontjai:
1. Bernadette Segol köszöntője, aki az
Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkári posztjának jelöltje.

2. A Titkárság tevékenységének
beszámolója: Pénzügyi beszámoló és a
könyvvizsgálók beszámolója. Vita és
döntés.
3. Jelentés az európai szakszervezeti
tevékenységek jövőjéről és az új európai ipari szövetség megalakításának
állapotáról.
4. Az EMCEF új elnökének és főtitkárának választása.
Ez utóbbi napirendi pont keretében a
rendkívüli
közgyűlés
Hubertus
Schmoldt EMCEF elnök utódjául megválasztotta Michael Vassiliadist az
IGBCE elnökét, Reinhard Reibsch

EMCEF főtitkár helyett pedig Michael
Wolters-t.
Michael Vassiliadis, az új európai
ipari szakszervezeti szövetség megalakításával kapcsolatban a következőket
mondta:
„Szeretnénk és össze is kell tennünk
erőinket, hogy a nagy társadalmi, politikai, gazdasági és környezeti kihívásokat
le tudjuk küzdeni. Az Európai Unió nem
egy neo-liberális szabadkereskedelmi
terület. Bele akarunk szólni és alakítani
akarjuk. Kiállunk a szociális piacgazdaságért, különösen a globalizáció idején.
Ez a mi jövőnk modellje.”

2010. szeptember 16-án a BDSZ székházában tanácskozott a BDSZ és az IGCBE delegációja az Európai Bizottság által a
Tanács szénbányászat állami támogatásáról szóló EU tanácsi rendelet meghosszabbításáról. Az IGBCE (Német Bányaipari,
Vegyipari és Energiaipari Szakszervezet) delegációját Michael Vassiliadis elnök -, a BDSZ delegációját Rabi Ferenc a BDSZ
elnöke vezette. Az akkor készült fotón az első sorban jobbról a harmadik Michael Vassiliadis, az EMCEF most május 3-án megválasztott új elnöke.

Egyesülésrõl döntöttek
a bõrösök
A száznegyvenhárom éve június 12-én alakult Bőripari Dolgozók Szakszervezete a
2011. április 29.-i XXVIII. – rendkívüli kongresszusán meghozta azokat a határozatokat, amelyek a Bánya-, Energia- és Ipari
Dolgozók Szakszervezetével való egyesülést teszik lehetővé.
A kongresszus küldöttei döntöttek arról,
hogy valamennyi jelenlévő tisztségviselő
szavazzon a döntések meghozatalában. Ez
a döntés azért fontos, mert ez a kongresszus
egy korszakot zárt le a Bőripari Dolgozók
Szakszervezete életében. 143 év hosszú idő
egy szakszervezet életében, ez alatt az idő
alatt többször ment át szervezetünk jelentős
változáson. Bőrös szakmák csatlakoztak
egymáshoz, volt, hogy kivált valaki a
közösségből, de az idők során a bőrösök
mindig rájöttek, hogy csak egyesült erővel
érhetnek el eredményeket.
2004-ben meghiúsult egy egyesülési próbálkozásunk, azóta is foglalkoztunk a gondolattal és kerestük is a partnereket ehhez.
A 2008. novemberi XXVII. Kongresszus
határozott a konkrét lépések megtételében,
mert az élet határozott intézkedéseket igényelt.
A válság még jobban megtépázta az
amúgy is gyenge lábakon álló szakmáinkat.
A Tisza Cipő Kft sajnos nem élte túl ezt
az időszakot, a martfűi ipartelepen működő
többi üzem és a Samsonite Bőrönd Kft is
drasztikus
lépésekre
kényszerült.
Munkaviszony átmeneti megszűntetése,
munkaidő csökkentés és elbocsátások is
voltak az elmúlt években. Most talán egy
kicsit fellélegezhetünk, mert úgy néz ki,
hogy stabilizálódtak cégeink, piacuk is van
és még létszámot is fejlesztettek. Sőt a
Samsonite új üzemrészt épít és folyamatos
a létszámbővítés.
Az elmúlt 20 évben a privatizáció, a

kapitalizmus sajátosságai a szakszervezetekre nagy nyomást gyakoroltak és mi nem
voltunk felkészülve erre, nem tanultuk meg,
hogy a szakszervezet nem egy személy,
hanem a szakszervezet mi vagyunk, a tagok
maguk. Nem tanultuk meg a szolidaritásban, az összefogásban rejlő erő hatalmát.
Pedig ma amikor a kormány figyelmen
kívül hagyja az érdekegyeztetést, sorozatosan hoz munkavállaló-ellenes intézkedéseket, akkor a szakszervezetnek stratégiát kell
váltani.
Meg kell tanulnunk önmagunkért küzdeni.
Konfrontálódni kell és ez aktivitást, cselekvést, bátorságot, kiállást feltételez, mert
demonstrálni, tüntetni, sztrájkolni kell! Pár
száz ember ehhez kevés-sok-sok tízezer
kell!
Nem engedhetjük megosztani egymást!
Még egy pár évig lehettünk volna önállóak, de mi nem vártuk meg a véget, még
tagsággal, vagyonnal érkezünk a BDSZ-be,
ahol tagozatot alkotunk, mert az összefogásban látjuk az erőt és tagságunk érdekeinek érvényesülését.
Ezekről a témákról szólt a mi kongreszszusunk, ami ugyan az utolsó a Bőripari
Dolgozók Szakszervezete életében, de még
sok kongresszus lesz, ahol hallatják hangjukat a bőrösök.
Köszönjük alapítóinknak, tagságunknak
és tisztségviselőinknek, akik közül Bokorné
Demeter Piroska, Kovács Jánosné, Lada
Lászlóné, Zöldi Lajos a Bőripari Dolgozók
Szakszervezete által 1999-ben alapított
kitüntetésben, és többen tárgyjutalomban
részesültek - amiért eddig fenntartották és
működtették szervezetünket!
Bízunk abban, hogy a XXVIII.
Kongresszus jó döntést hozott.
Cseh Zsuzsa

A Ruházatipari
Tagozatról, röviden
A BDSZ XXXI. Kongresszusa 2009.
július 7.-én döntött három szakszervezet
fúziójáról, melyek közül az egyik a
Ruházatipari Dolgozók Szakszervezete.
A szervezet a BDSZ-n belül Ruhaipari
Tagozatként működik tovább, 2010.
január 1-től.
A tagozat a BDSZ Alapszabálya szerint, valamint saját Működési
Szabályzata alapján végzi munkáját. A
Működési Szabályzatnak megfelelően
évente kétszer tartunk tagozat vezetői
értekezletet.
A BDSZ Országos Tanácsába négy fő
képviseli a tagozatot. A következő BDSZ
bizottságokba delegáltunk tagot: - 1 főt a
Nőbizottságba, 1 főt a Nyugdíjas
Bizottságba, 1 főt az Ifjúsági Bizottságba.
2010.-ben a cégeinknél megtartott
Üzemi Tanács választásokon, 99%-ban,
szakszervezeti tagjainkat választották
ÜT tagnak.
A BDSZ által megrendezésre kerülő
üléseken, rendezvényeken, oktatásokon
lehetőségeinkhez mérten részt veszünk.
Az információáramlás a BDSZ és a
tagozat, valamint a tagozaton keresztül a
tagsággal jó és folyamatos.
Tizenegy ruhaipari társaságnál van
alapszervezetünk, közülük a nagyobbak:
STYL Ruhagyár (Szombathely),
UNICON Ruhagyár (Békéscsaba),
BERWIN Ruhagyár (Budapest és
Vásárosnamény).
A könnyűiparban dolgozó munkavál-

lalók helyzete évről – évre nehezebb. Így
van ez az általunk képviselt kollegákkal
is. 2010. évi KSH adat szerint az átlag
bruttó kereset: száztizenötezer forint, de
a fizika állomány nem keres többet, a
mindenkori minimál bérnél. Sok esetben
a béreket úgy állapítja meg a munkáltató,
hogy a minimál bért is csak a norma
100%-s teljesítése esetén fizeti ki. 2011ben az adójóváírás csökkentése csak
rontott az amúgy is alacsony jövedelmeken.
Az egyre erősödő keleti piac hatására,
talpon maradni csak a nagyon jó minőséget gyártó cégek tudnak.
Könnyűipari ágazatpolitika kormányzati szinten nincs, gyakorlatilag az ágazat magára van hagyva ebben a nehéz
pénzügyi – gazdasági versenyben.
Az elmúlt egy év nem volt könnyű az
új szervezetben. Meg kellett ismernünk
egymást, a kollegákat, szem előtt kellett
tartani a szakmák specialitásait. Együtt
gondolkodni, figyelni a másikra, és minden erőnkkel segíteni az általunk képviselteket.
Mára már elmondhatjuk, hogy szervezetünk megtalálta helyét a BDSZ-ben. A
Ruházatipari Dolgozók Szakszervezete
XXXII. Kongresszusának küldöttei jól
döntöttek, amikor a fúzióban látták az
eredményes tovább működés lehetőségét.
Varga Éva
alelnök, tagozatvezető
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117 éves a „Jó szerencsét”
köszöntés
A Bányászati és Kohászati Lapok, az
Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület és a M. Kir.
Bányászati Akadémia Közlönye
„XXVII. Évfolyam 8. száma (1894.
április 15) (p.: 113-156) közli az
Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület választmányának
1894. április hó 7-én felolvasással
összekötött rendes gyűlésének jegyzőkönyvét, melynek 11. pontja az alábbiakat rögzíti: „Árkossy Béla a bányászköszöntésre vonatkozó ama kérdést
terjeszti a választmány elé, hogy a
német „Glückauf” köszöntést legmagyarosabban mi módon lehetne kifejezni. Többek hozzászólása után Péch
Antal tiszteletbeli tag a „Jó szerencsét”
köszöntésformát tartván a legmagyarosabban hangzónak, ezt ajánlja elfogadásra – (Általánosan elfogadtatik.).”
Az ötvenéves évfordulóról Faller
Jenő emlékezett meg a Bányászati és
Kohászati Lapok 1944. november 1-jei
számában (az átvett közlemény megjelent a BKL Bányászat 127. évfolyam 2.
számában p.: 310-311). Ennek utolsó
bekezdése „Hogy elődeink
ezzel is jó munkát végeztek,
mi sem igazolja jobban, minthogy a magyar bányász
országosan „Jó szerencsét”
köszöntéssel üdvözli embertársait, mely köszöntésből
öntudatos,büszke hittel csendül ki ma is, hogy bármi történjen a földön, vagy föld
alatt, a magyar bányász bátran s igaz szívvel állja az
eljövendő, további megpróbáltatásokat.”
1994. április 7-én a köszöntés elfogadásának 100 éves
évfordulóján emlékülést tartott a Bányaipari Dolgozók
Szakszervezete (BDSZ) és az
Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület
(OMBKE) a várpalotai Jó
szerencsét
Művelődési
Központban. Az emlékülés
teljes anyaga megjelent a
BKL Bányászat 127. évfolyam 2. számában (p.: 169
-176).
Az emlékülésen az előcsarnokban
lévő emléktábla előtt az emlékbeszédet
e sorok írója tartotta és ebben javasolta,
hogy minden évben szakmai nap, vagy
egyéb rendezvény keretében a BDSZ és
az OMBKE közösen emlékezzen meg a
köszöntés elfogadásának évfordulójáról.
2011. április 7-én 18. alkalommal
került sor Várpalotán – mint eddig mindig – a művelődési központban, a megemlékezésre.
A zsúfolásig megtelt nagytanácsteremben, nagy médiaérdeklődés mellett
– százötvennyolc résztvevő – a
Bányászhimnusz elhangzása után a
Faller Jenő Szakközépiskola tanulói
adtak kultúrműsort (felkészítő tanárok:
Reiff Mónika és Sándor Zsuzsanna).
Majd dr. Horn János – aki minden
alkalommal, mint most is, betöltötte a
narrátori szerepet - köszöntötte a megjelenteket. Név szerint is Dr. Kovács
Zoltánt,
a
Veszprém
megyei
Kormányhivatal elnökét, Jászai Sándort
a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal elnökét, dr Tamaga Ferencet a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
elnökhelyettesét, Katona Csabát
Várpalota város alpolgármesterét, Rabi
Ferencet a Bánya-, Energia-, és Ipari
Dolgozók Szakszervezetének elnökét,
dr Nagy Lajost az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület
elnökét.
Két szakmai előadásra került sor: dr.
Havelda Tamás a Vértesi Erőmű Zrt
bányászati igazgatója: Harmincöt éves
az utolsó mélyműveléses szénbányánk,
Verbőci József a CALAMITES Kft
ügyvezető igazgatója: A CALAMITES
Kft bányanyitási és termékhasznosítási

törekvései a kelet-mecseki feketeszén
bázisán, címen tartottak nagy szakmai
tartalommal és látványos képekkel tarkított előadást.
Ezt követően a bronz dombormű
(alkotója Bóna Kovács Károly (1897 –
1970) bányászkötődésű salgótarjáni
szobrász és festőművész, aki a
Képzőművészeti Főiskolán Kisfaludy
Stróbl Zsigmond tanítványa volt, majd
tandíjmentes növendék a Franciaországi
Julian Akadémián a domborművet a
várpalotai Jó szerencsét Olvasókör avatására - 1931 - készítette el. Az épület
elbontása után, 1958-ban került jelenlegi helyére) előtt Rabi Ferenc a BDSZ
elnöke tartott emlékbeszédet, melyben
úgy fogalmazott: a bányászat, a bányászok olyan köszöntéssel, hagyományokkal és emlékekkel rendelkeznek,
amelyre méltón lehetnek büszkék.
A Várpalotai Művelődési Központban
található dombormű, az azon található
bányászalak a csákánnyal kifejezi a
bányászmunka sajátosságait, azokat az
erőfeszítéseket, melyeket nap, mint nap
tenni kellett a bánya mélyén és benne

van az az üzenet, hogy aki ezt a munkát
végezte, annak oda kellett figyelnie a
másikra- emlékeztetett az elnök. Rabi
Ferenc szerint nagy kérdés a bányász
szakma jövője, hogy milyen lehetőségek nyílnak előtte. Előretekintő üzenet,
hogy elindul újra a bányatechnikusképzés a tervek szerint még az idei
évben a várpalotai Faller Jenő
Szakképző Iskolában, ezzel a szakember-képzésben is új lehetőség nyílikfogalmazott a BDSZ elnöke.
Ezt követen, a bányászhimnusz
harangjáték hangjai mellett, kilenc
szervezet
(Veszprém
megyei
Kormányhivatal: Dr Kovács Zoltán.
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal:
Jászai Sándor, dr Tamaga Ferenc.
BDSZ: Lisztmayer János, Székely
Jenő. OMBKE: dr. Nagy Lajos, Erős
György.
Várpalota
város
Önkormányzata: Katona Csaba.
Várpalotai Bányász Hagyományok
Ápolásáért Egyesület: Huszár József,
dr Buzási István. Faller Jenő
Szakközépiskola: Hujber István,
Németh Géza. Várpalotai Bányász
Nyugdíjas Szakszervezet és Nyugdíjas
Klub: Hargittai László, Nyirő Lászlóné,
Skobrics István. Szindbád Nonprofit
Kft: Horváthné dr Csomó Orsolya.
A koszorúzást követő állófogadáson
a pohárköszöntött dr Kovács Zoltán a
Veszprém megyei Kormányhivatal
elnöke tartotta.
Az állófogadás kiváló alkalom volt
arra, hogy rég nem látott kollégák eszmét cserélhettek, a zárógondolat, mint
1994 év óta mindig az alábbi volt:
„Jövőre veletek ugyanitt”.
Dr. Horn János

A sikondai szanatórium
megújulása
Sikonda a bányászok számára mindig
is az ott található utókezelő és éjjeli
szanatóriumot jelentette. Ha valaki a
szakmából azt mondta, hogy megyek
Sikondára, mindenki tudta a környezetében, hogy rövidebb-hosszabb időre a
szanatórium vendégszeretetét élvezi
majd. Neve egybeforrott a bányász
egészségvédelemmel és gyógyítással.
Külön szerencse – s a szerencse irányításában nem kevés szerepe van a
bányászszakszervezetnek -, hogy az
intézmény, számtalan vihart, megpróbáltatást, privatizációt túlélve, a talpán
maradt, s bár beutaltjainak szakmai
köre szélesedett, még mindig a bányászok egészségmegőrzésének talán legjelentősebb bázisa.
„A Mecsek északi oldalán elhelyezkedő Sikonda völgy 1928-ban kezdett
fejlődni, - első feljegyzés erről a névről
1797-ből való, ellentétben az Árpád
korabeli környékkel - a szénbányák
kutató fúrása során feltárt 30-35°C-os
szénsavas víz feltárása után. A feltárt
víz szénsavas, a középső triászkori
mészkőből eredő 30-35 fokos meleg
víz, ami a kémiai vizsgálatok szerint
magas nátrium, kalcium, magnézium,
hidrokarbonát és emelkedett rádium
tartalmú.
A völgy hőmérséklete 4-5 fokkal
alacsonyabb, mint az átlaghőmérséklet. A nagy kiterjedésű erdők következtében a levegő relatív páratartalma
magas, átlagosan 60-80%, tiszta, porés füstmentes.
A légköri elektromosság negatív ion
túlsúlyt mutat, ami nyugtató hatású. A
légnyomásváltozás viszonylag csekély,
s ez is hozzájárul a kímélő klíma jelleghez. 1929-ben a Földtani Intézet a
forrás vizét gyógyvízzé nyilvánította.
1930-ban pedig átadják a harmincöt
szobás gyógyszállót, majd pedig az új
medencét. A Szanatórium tradicionálisan bányászok rehabilitációs és munka
melletti regenerációs kezelését végzi,
1955 óta költségvetési szerv formájában. Tulajdonosa a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium.
Az elmúlt években a folyamatos fej-

lődés időszaka volt, új épületek jelentek meg. Rövid szünet után a szanatórium komfortfokozata emelkedik,
javul a szobák felszereltsége, a krónikus betegek gyógyulása elősegítése
érdekében komplementer (természetgyógyászati) módszerek alkalmazása is
megjelent a repertoárban.
A szanatóriumnak
országos szintű ellátási kötelezettsége van,
intézményükbe várják, a bármilyen foglalkozású,
illetve
nyugdíjas nőket és férfiakat, házaspárokat
is.”
A fenti információkat a sikondai Bányász
Utókezelő és Éjjeli

A szanatórium jelenlegi árai
I. kategória „hagyományos”
(A korábbi hotelszolgáltatás szintû)
a) Bányász aktív dolgozó, bányász nyugdíjas és
közvetlen hozzátartozója
b) Egyéb nyugdíjas, bármely foglalkozásból
c) Aktív korú, dolgozó

1500 Ft / nap/ fõ
1700 Ft / nap/ fõ
2000 Ft / nap/ fõ

II. kategória „emelt szintû”
(szobánként TV, telefon, fürdõszoba és WC)
a) Bányász aktív dolgozó, bányász nyugdíjas és
közvetlen hozzátartozója
b) Egyéb nyugdíjas, bármely foglalkozásból
c) Aktív korú, dolgozó

1800 Ft / nap/ fõ
2000 Ft / nap/ fõ
2300 Ft / nap/ fõ

III. kategória „emelt szintû plusz”
(1-2-3 szobás összkomfortos lakások)
a) Bányász aktív dolgozó, bányász nyugdíjas és
közvetlen hozzátartozója
b) Egyéb nyugdíjas, bármely foglalkozásból
c) Aktív korú, dolgozó

2000 Ft / nap/ fõ
2400 Ft / nap/ fõ
2700 Ft / nap/ fõ

Szanatórium honlapjáról szedtem le,
abból az apropóból, hogy az intézmény
pályázati úton nyert pénzből jelentős
felújításokat végez.
Mint ahogy azt Giliczéné Sándor
Judit főigazgató asszony elmondta, a
pályázatból megvalósul a teljes ingatlanon a nyílászárók és a radiátorok
cseréje, a fűtésrendszer korszerűsítése
és a hőszigetelés.
A Magyar Bányászati és Föld
Hivataltól kapott harmincmillió forintból a következő belső felújításokat tudták, illetve tudják – hiszen a munkálatok folyamatosan zajlanak – elvégezni:
A porta előtér, a bel- és reumarendelők, az iszapkezelő folyosója, a medence fürdő-masszírozó és vizesblokkja, a
teljes „Új rész, emelt szint”, valamint a
7-es számú apartman felújítása.
Mindez persze nem sokat mond a
kívülálló számára, azoknak végképp
nem, akik még nem voltak a szanatórium vendégei. Ám arról mindenképpen
sokat elárul, hogy az intézet infrastruktúrája sokat javult és javul, s ez
kellemessé teszi a beutaltak számára
az ottlétet, emeli az ellátás színvonalát,
egyre jobb közérzetet biztosít a szolgáltatásokat igénybe vevők részére.
A beutaltak, legyenek kívülállók,
vagy bányászok, igen kedvező anyagi
feltételekkel vehetik igénybe a szakszerű orvosi ellátást, s a komplementer
gyógyászatot, a hivatalos orvosi kezelések kiegészítő kezelési formáját.
Ilyen a mágnes-kezelés, a masszázs
(speciális formái: mélyizületi, akupresszúra, olaj, talpmasszázs), az
infraszauna, vagy éppen a só-szoba.
Bányász nyugdíjasaink eddig is
nagy számban kezeltették magukat a
sikondai gyógyintézetben, s igen kedvező tapasztalatokról számoltak be.
Arra biztatjuk szakszervezeti tagjainkat, hogy minél nagyobb számban
kövessék példájukat!
HIP
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Harmincnégy év a bányászok egészségvédelmében
A Magyar Tudományos Akadémia Föld-tudományok Osztálya,
az Orvosi Tudományok Osztálya, valamint a Bányászati
Ergonómiai és Bánya-egészségügyi Tudományos Bizottság
közös rendezésében, április 28-án, az MTA székházában, konferenciát tartottak a bányászok egészségvédelmérõl.
A megnyitót az MTA két Osztálya nevében Ádám József akadémikus a X.
Osztály elnöke tartotta. Az elnök köszöntötte a konferencia résztvevőit, külön
Kapolyi László akadémikust –mint a
Bizottság első elnökét, Rabi Ferencet a
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók
Szakszervezetének elnökét és Havelda
Tamást a Magyar Bányászati Szövetség
alelnökét, majd felolvasta Tigyi József
akadémikus, bizottsági elnök, levelét, aki
betegsége miatt nem tudott a konferencián részt venni.
Ádám József akadémikus kiemelte,
hogy a két Osztály közös bizottságaként
1977 évben létrehozott testület - összefogva a tudomány és gyakorlat, a hatósági és felső-irányításban dolgozók, valamint az érdekképviseletek szakembereit
- számos nagy jelentőségű kutatást kezdeményezett és koordinált, ami a bányászok egészségvédelmét szolgálta. A harmincnégy év alatt a bizottságban hatvannyolc fő, az albizottságokban közel
háromszáz fő tevékenykedett. A bizottság elnöki tisztét négyen: Kapolyi László
(három évig), Donhoffer Szilárd (tíz
évig), Ungváry György (tizenöt évig) és
Tigyi József (három évig) látták el, a
bizottság titkári funkcióját Szalai László
(tizenhárom évig) és Varga József
(huszonegy évig) töltötte be.
Az elnök, a bizottság munkájában
egyedüliként harmincnégy éven keresztül titkárhelyettesként, alelnökként, albizottság-vezetőként részt vett Kovács
Sándor professzornak munkája elismeréseként átadta az MTA Emlékérem elismerést, majd ugyanezen elismerésben
A Bányász Szakszervezet fontos munkamódszere a tagjaival való folyamatos találkozás. 1983-ban a Balaton parti várpalotai
bányász üdülőben fiatal urános csapatvezető vájárokkal találkoztam. A beszélgetés
során az csúcsosodott ki, hogy a fiataloknak nincsenek idősebb vájár példaképeik,
mert mind, a nyugdíjazásuk előtt meghalnak. Miért kell megvárni ezt az állapotot,
miért nem teszünk ellene valamit, tették
fel a jogos kérdést.
A Bányaipari Dolgozók Szakszervezete
vezetése Kovács László főtitkárral az élen,
átérezve a helyzet komolyságát egyetértett
azzal, hogy azonnal intézkedni kell, kezdeményező lépéseket kell tenni.
Az Elnökség 1984.04.03-i ülésén a
bányászat üzem-egészségügyi helyzetéről
szóló tájékoztatóban megállapítja, hogy
„A Magyar Tudományos Akadémia Bánya
egészségügyi és Bányászati Ergonómiai
Tudományos Bizottsága több tanulmányt
és felmérést készített, mellyel elősegítette
a feladatok megoldását. (rehabilitáció, szilikózis, uránbányászati gondok)”. Továbbá
„A foglalkozási megbetegedések közül
változatlanul problémát jelent a szilikózis,
a zaj , a vibráció. A vállalati állományban
1983.december 31-én összesen 2132 szilikózisos megbetegedettet tartanak nyilván ,
melyből 719 fő járadékot kap. Új megbetegedés 1983-ban 196 fő. Mindenesetre a
helyzet nem megnyugtató. Az illetékes
egészségügyi szervek nagy erőfeszítéseket
tesznek
a
MÉV
Egészségügyi
Szolgálatánál jelentkező elváltozások
korai felismerésére és megelőzése érdekében.”
Az Elnökség 1984.05.02-i ülésén megállapítja, hogy „Az uránbányászatban
évenként a létszám közel egy hetede nem
vállalja, illetve nem tudja vállalni a földalatti munkát. Az elmúlt években juttatott
preferencia a váj végeken megfelelő keresetet biztosít, a felszínre áramlás oka elsősorban az egészségkárosodás. Indokolt,
sőt szükségszerű a szakszervezetünk által
társadalmi igényként indított, a MTA
Bánya egészségügyi és Bányászati
Ergonómiai Tudományos Bizottsága által
elfogadott kezdeményezés – földalatti
szolgálati idő 15 éves korlátozása – fel-

részesült Varga József is, aki 1980-ban
kapcsolódott a bizottsági munkához és
huszonegy éven át ellátta a titkári teendőket, valamint nevéhez kötődik a fiziológiai mérések kezdeményezése, koordinálása, megvalósítása.
Az elnöki megnyitót követően Kapolyi
akadémikus, mint a bizottság első elnöke
tájékoztatta a konferencia résztvevőit a
hazai bányászat – kiemelten a mecseki
szén- és uránbányászat – 1970-es évekre
jellemző munkakörülményeiről, a csökkent munkaképességűek és rehabilitáltak
magas arányáról. Ezek a tények indokolták a Donhoffer, Martos és Tigyi akadémikusokkal közösen tett kezdeményezést
az MTA Elnöksége felé az Osztályközi
Bizottság létrehozására. A bizottság által
koordinált kutatások, erőfeszítések vezettek a BDSZ által is támogatott javaslatok
formálásához, ami a Minisztertanács
döntése alapján az uránbányászok esetében a 3000, a mecseki szénbányászoknál
a 4000 műszak munkaidő korlátozás
bevezetését eredményezte.
Ezt követően Rabi Ferenc a BDSZ
elnöke szólt a Bizottság által kezdeményezett és koordinált kutatások eredményeiről, amelyek megalapozták a
bányászban a korlátozott idejű munkavégzés bevezetését és kiterjesztését, valamint az uránbányászok egészségi vizsgálatait, és feltárták a váltóműszak okozta
egészségi problémákat. Mindezekért az
érdekképviselet nevében elismerését és
köszönetét fejezte ki.
A Magyar Bányászati Szövetség
Ungváry György professzornak a tizenöt
éves bizottsági elnöki tevékenység elis-

meréseként a Magyar Bányászatért
Szakmai Emlékérem kitüntetést adományozta.
A konferencia levezető elnöki teendőit
Nagy Béla professzor az MTA X. osztály
volt titkára látta el.
A konferencián hat témában foglalták
össze azokat az eredményeket, amelyek
kiemelt jelentőségűek voltak vagy a
három évtized alatt folyamatosan szerepeltek a bizottság programjaiban.
- A mecseki bányászok korlátozott
idejű munkavégzését megalapozó bizottsági kezdeményezések (Előadó: Kovács
Sándor)
Az előadó ismertette a bizottság kezdeményezése
alapján
a
Pécsi
Orvostudományi Egyetemen létrehozott
„Bányaegészségügyi Centrum” keretében több ezer mecseki bányász vizsgálatainak eredményeit, amelyeket felhasználtak a korlátozott idejű munkavégzés
bevezetési javaslatának kidolgozásához amire a 3387/1986.(XI. 27) Mt. Határozat
előterjesztése is hivatkozik. Ezen túlmenően az előadó szólt a fiziológiai mérések előkészítése és az eredmények publikálása terén végzett tevékenységről.
- Az uránbányászok követéses egészségi vizsgálatainak kezdeményezése, koordinálása, tapasztalatai (Előadó: Ungváry
György).
Az előadó szólt a bizottság kezdeményezése alapján megszervezett, módszertanilag megalapozott és koordinált vizsgálatokról, amely 4500 uránbányász
alap- és mintegy 400 fő specifikus szakvizsgálatában nyilvánult meg. Az elvégzett vizsgálatok szerint a bányászoknál
ismert megbetegedések mellett az uránbányászoknál a citogenetikailag pozitív
esetek magas arányban fordultak elő. A
bizottság kezdeményezése indokolt volt
és hozzájárult a többszörös egészségkárosító hatásoknak kitett bányászok közérzetének javításához és életesélyének

növeléséhez.
- Fejezetek a magyar bányaegészségügy történetéből (Előadó: Izsó István)
A témakör feldolgozását a bizottság
„Bányaegészségügy-történeti albizottsága” kezdeményezte. A hét szerző munkájával készült „A magyar bányaegészségügy története” című könyv, egyrészt
emléket állit a bányász összefogásnak,
másrészt tanúsítja, hogy a „bányász-társláda”, a bányatárs-pénztárak rendszerével a bányászatban teremtődtek meg a
későbbi szociális ellátás (mint a balesetés egészség biztosítás, az öregségi és
rokkantsági nyugdíj, valamint a csökkent
munkaképességűekről való gondoskodás) és társadalombiztosítás alapjai.
- A munkahelyi egészségmegőrzés
módszereinek fejlesztése a szénhidrogén
iparban (Előadó: Miniska István).
Az előadó említést tett arról, hogy a
MOL és jogelődjei a bizottsággal mindig
szoros kapcsolatban voltak és számos
bizottsági kezdeményezést valósítottak
meg. Ezt követően részletezte a preventív
munkahelyi egészség-megőrzési stratégia kialakításában való együttműködést,
valamint szólt a váltóműszak élettani
hatásainak vizsgálatára vonatkozó közös
munkáról, valamint a MOL –csoportnál
folyamatban lévő aktuális egészségfejlesztési programokról.
- A bányászok mozgásszervi elváltozásainak vizsgálati módszerei (Előadó:
Vereckei Edit)
Az előadó elmondta, hogy már a
bizottság megalakulását követően létrehozták a bányászoknál az átlag népességénél többszörösen előforduló mozgásszervi panaszok témakörével foglalkozó
„mozgásszervi betegségek albizottság”ot, amely több kezdeményezést tett a
bányászok kezelése és rehabilitációja
megoldására. Új módszereket dolgoztak
ki a mozgásszervi állapot felmérésére
(GALS szűrő-vizsgálat) és az életminő-

Tudomány és gyakorlat
Visszaemlékezés a Magyar Tudományos Akadémia székházában
a 2011. április 28.-án megrendezésre került
„34 év a bányászok egészségvédelmében” konferencia témájában.
gyorsítása. A 15 év megfelel a később
elfogadott 3000 műszaknak.
Az Országos Pedagógiai Intézet
Szakképzési Igazgatósága 1986-ban
Benedek András szervezésében megrendezte a „Konferencia a vájárképzésről”
tanácskozást. Az elhangzott előadásokból:
Kapolyi László „Bányászat és szakoktatás”, Korompay Péter BDSZ „A korlátozott
idejű földalatti munkavégzés koncepciója”.
Idézek az előadásból: „Az új típusú munkavégzés lényege, hogy megakadályozzuk
a bányászok egészségromlását. Ezért a
tényszerű adatok alapján, tudományos
tapasztalatok felhasználásával, az orvosegészségügyi hálózat megállapította, hogy
a két vállalat földalatti munkahelyein a
munkavégzés korlátja 3000, illetve 4000
műszak. Ez azt jelenti, hogy a földalatti
munkavégzés behatárolt ideje 15-20 év.
A MTA Bányászati Ergonómiai és
Bánya
egészségügyi
osztályközi
Tudományos Bizottságnak, a Bányász
Szakszervezet delegáltjaként tagja voltam
1981-1993-ig.
Az elnök Donhoffer Szilárd, a társelnök
Kapolyi László, Zsögön Éva, Hutás Imre, a
titkár Szalai László, 1990-től Varga József,
titkár helyettes Kovács Sándor, Romics
László volt.
Az akadémiai Tudományos Bizottsága
volt az hely, ahol a találkoztak az előkészítési, döntési folyamatban résztvevők.
Előtérbe kerültek azok a kutatások, vizsgálatok, amik a Mecseki Ércbányászati
Vállalatnál Tóka Jenő vezérigazgató, és a
Mecseki Szénbányáknál Mérei Emil vezérigazgató koordinálásával készültek.
A Tudományos Bizottság 1981 évi
Bánya egészségügyi és Munkalélektani
Konferenciáján elhangzott előadások jelezték az elemző munka állását. Az előadásokból
kiemelve:
Mérei
Emil

„Szilikózisveszély elleni védekezés helyzete a mecseki szénbányákban.” Kovács
Sándor Pécsi Akadémiai Bizottság Bánya
egészségügyi és Bányászati Ergonómiai
Munkabizottság elnöke „Légzőszervek
funkcionális vizsgálatának jelentősége a
pneumoconiosis megelőzésében és diagnosztizálásában”, Vékény Henrik Mecseki
Szénbányák Kutatási osztály „A szilikózisveszély mennyiségi vizsgálata.”
Az 1984.10.24-26-i konferencián
elhangzott: Kapolyi László „Az ásványi
eredetű természeti erőforrások hasznosításának kitermelésének emberi feltételei”,
Kovács Sándor „Foglalkozási élettani és
foglalkozási egészségügyi vizsgálatok
helyzete és feladatai a mecseki bányászatban”, Korompay Péter BDSZ „Az emberi
erőforrás szimulációs elemzése a szénbányászatban
és a szociálpolitika összefüggései”
Idézek az előadásból: „.. a tudományos
kutatás egyik célja, hogy fel legyenek
derítve azok a gyenge pontok, ahol beavatkozás szükséges, elkerülhetetlen. Egyik
ilyen jelzés, a megváltozott munkaképességű dolgozók számának rohamos emelkedése.” Varga József, Iffiú András, Iski Károly,
Temesvári Péter „A munkahelyi komplex
terhelés vizsgálata a bányászatban.”
Az 1987.10.29-31-i konferencián
elhangzott előadásokból: Kapolyi László
„Az emberi erőforrás az ipar szerkezetátalakítási feladataiban, különös tekintettel a
bányászatra”,
Szalai
László
„Munkaszervezési módszerek és megoldások a bányászatban az egészségi károsodások megelőzésére”, Kovács Sándor
„Egészségügyi, munkalélektani vizsgálatok eredményei és feladatai a bányászatban”. Korompay Péter „A szénbányászat
helyzete, perspektívája”. Idézek az előadásból: „Nagy jelentősége van az idei

évben bevezetett, meghatározott idejű földalatti szolgálatnak, amelynek lényege az
ember védelme: a 3000, illetve a 4000 teljesített műszak az egészségkárosodás időbeni megállítását jelenti.” Hozzászólásomat,
mint az Ipari Minisztérium főosztályvezetője, az Ipari Szénközpont vezetője tettem.
Az Ipari Minisztériumban tejes támogatást kaptunk Kapolyi László államtitkár,
később miniszter részéről, aki aktívan részt
vett a Tudományos Bizottság munkájában.
A minisztériumban hatalmas munkát végzett a Jogi Osztály szakértő csapata.
A munka eredménye: 1986 októberében
IPM, ÁBMH, EüM, PM Előterjesztés a
Miniszter Tanács részére. Tárgy: A mecseki bányászatban foglalkoztatottak járadékáról Ig-1511/1986. Idézek az előterjesztésből „Az Ipari Minisztérium a Bányaipari
Dolgozók Szakszervezetével
és a bányavállalatokkal együttműködve
évtizedek óta kiemelt figyelemmel kíséri a
bányászatban foglalkoztatottak munkaegészségügyi helyzetét.” Továbbá „A
bányászat munkaegészségügyi helyzetét
vizsgálta a Magyar Tudományos Akadémia
Bánya egészségügyi és Bányászati
Ergonómiai Tudományos Bizottsága is, és
az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő
megoldásra tett javaslatot.”, Továbbá „A
múlt évben a Pécsi Orvostudományi
Egyetem elvégezte 206 uránbányász szűrővizsgálatát és 20 fő földalatti munkavégzését azonnal meg kellett tiltani, 20 főnek
pedig az orvosi vizsgálattól függően. A
vizsgált uránbányászok munkaviszonya
14-18 év között volt.
Az 5/1987(VII.22.) IpM-EüM-Pm
együttes rendelet. A rendelet alapján a váj
végen dolgozó uránbányászok esetében
3000 műszak (szénbányászok esetében
4000 műszak) után lehetőség nyílt a másik
munkakörbe történő áthelyezésre, ha nem

ség pszichológiai, szociológiai vizsgálatára. A módszereket az üzemelő nagyobb
bányáknál tesztelték.
- Fiziológiai mérések, fizioergonómia
(Előadó: Varga József).
Az előadó a fiziológiai mérések kezdeményezéséről, az 1250 személy közreműködésével elvégzett több mint 3300
mérés eredményeiről szólt. Hangsúlyozta
a növekmény értékek és az ergometriai
vizsgálatok megismerésének fontosságát,
a balesetek, és igénybevétel közötti szoros összefüggés feltárását, a komplex
megterhelés mérhetőségét, valamint az
R-R intervallum gyakoriságú mérések
eredményeinek felhasználási lehetőségeit. (veszélyes tevékenységek, egyéni
adottságok befolyása, bányahatás,
ergometriai vizsgálatok egyszerűsítése,
váltóműszak hatásának elemzése)
A bizottság titkáraként kiemelte, hogy
a bizottság tevékenysége nélkül ma nem
lenne a bányászatban korlátozott idejű
munkavégzés, nem lett volna az uránbányászoknál követéses egészségi vizsgálat, nem került volna feldolgozásra a
magyar bányaegészségügy története,
nem valósultak volna meg – a jövő szempontjából előremutató és nemzetközileg
is példa nélküli – munkahelyi fiziológiai
mérések, nem beszélhetnénk a
fizioergonómiáról. Elismerést érdemel
mindenki, aki ezekben a munkákban
részt vett. A bizottság elnökének betegség miatti távollétében, megköszönte a
bizottságokban és albizottságokban
résztvevők munkáját.
A levezető elnök elismerését fejezte ki
a konferencia eredményes és ütemezett
munkájáért és jelezte, hogy a két osztály
vezetését tájékoztatja a rendezvényen
elhangzottakról.
Dr. Varga József
az MTA Bányászati Ergonómiai
és Bánya-egészségügyi
Tudományos Bizottság titkára
teljesíthetett tovább föld alatti műszakot.
Ez mintegy megelőző intézkedés volt a
bányászok egészségi állapotának megőrzésére. Bányászati kereset kiegészítési ellátás
mellet sokan elhelyezkedtek, dolgoznak és
megtalálták helyüket a gazdaságban.
A 150/1991(XII.4) Kormány rendelet,
amely a bányászok számára kedvezőbb
időskori, pénzbeli ellátási formát biztosít ez a bányásznyugdíj A bányásznyugdíj a
legalább 3000 műszakot teljesített uránbányászoknak jár. Ennek szabályai úgy lettek
kialakítva, hogy az ellátás összege magasabb legyen, mintha az általános szabályok
szerint kapnának öregségi nyugdíjat. Ezt az
ellátást a bányászok életük végéig megkapják. Haláluk esetén özvegyük az általános
szabályok szerint jogosult özvegyi ellátásra.
6/1994(II.18.) IKM-PM-NM együttes
rendelet, a mecseki bányászatban munkát
végzők bányászati kereset kiegészítéséről
rendelkezik.
Mi a helyzet azóta?
Ungvári György, Galgóczy Gábor,
Köteles György, Ruzsa Csaba, Varga József
„Az uránbányászok követéses vizsgálatainak tapasztalatai” című munkájukban
beszámolnak arról, hogy az uránbányákban
dolgozó bányászok egészségi állapotának
követéses vizsgálata 1998-ban megkezdődött. Az alábbi adatokat közlik, melyhez
nem kell kommentár.
A tüdőrákban meghalt uránbányászok
életkora 1981-1989 között 54 év, országos
átlag 65,2 év, 1990-1999 között 59,7 év,
országos átlag 65,8 év, 2000-2006 között
62,6 év, országos átlag 65,2 év.
Magyarországon az elhalálozott férfiak
átlagéletkora 2007-ben 68,29 év volt.
(KSH)
Az MTA Bányászati Ergonómiai és
Bánya
egészségügyi
osztályközi
Tudományos Bizottságnak 34 éves munkájából bemutatottak nagyszerű példája a
szakszervezeti kezdeményezés, tudományos elemzés, kutatás és a gyakorlati törvényalkotás szoros együttműködésének, s
ami a jelen esetben emberek életét mentette
meg.
Korompay Péter
a BDSZ volt titkára
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„Mindenevõk”
vagyunk a zenében

MSZOSZ-díj 2011
100 éves a Perecesi Bányász Fúvószenekar
Perecesen, 1911-ben, fiatal, tizenéves
gyerekekből alakult meg egy ifjúsági
zenekar, a mai bányászzenekar elődje.
Abban az időben a bánya volt a bányász
településen szerveződő kulturális- és
sportélet mecénása, a bányászok, - a
szakszervezeti testületek kezdeményezésére - havi bérük 0,5%-t ajánlották fel
a zenekar támogatására. A huszonhárom
főből álló bányászzenekar első bemutatkozására 1912. május 1-én került sor,
amikor a zenészek felvonulással és térzenével szórakoztatták a közönséget.
Részt vettek a település rendezvényein,
a bányaüzemben szervezett ünnepsége-

ságba került és a megszűnés veszélye is
fenyegette. A zűrzavaros időszak az
1960-as évek elején ért véget, amikor is
Mentényi Ernő karmestert kérték fel a
Perecesi Bányászzenekar vezetésére.
Keze alatt a zenekar helyzete stabilizálódott és erősödött a szakmai munka. A
bánya hatékonyabb támogatásával a
település kulturális és sportéletének irányítása a bányászszakszervezet égisze
alá került. Ebben az időszakban új lendületet kapott a zenekar fejlődése. A
fellépések száma évente 160-180 volt, a
zenekar minden jelentősebb versenyen
és fesztiválon részt vett, számtalan díjat,

pek, bányásznapok, falunapok stb.)
Rendszeresen fellép a „Miskolci Nyár”
programjain, felvonulásokon, térzenéken,
hangversenyeken
szerepel.
Tevékenységük elismeréseként a város
képviselőtestülete 2008-ban „Miskolci
Gyémántok” díjjal tüntette ki. Az együttes a korábbi időszakban több külföldi
meghívásnak is eleget tett. Jártak
Németországban,
Csehországban,
Lengyelországban, Szlovákiában és
Romániában is, kapcsolataikat folyamatosan ápolják. Évtizedek óta jelen vannak a hazai bányász és egyéb országos
fúvószenekari találkozókon, fesztiválo-

ken. A megalakulás óta szomorú kötelezettsége volt a zenekarnak az is, hogy
ingyenesen közreműködtek a bányásztemetéseken. Ezt a hagyományt, a kegyeleti szertartásokon való zenei szereplést,
napjainkban is ellátja a bányászzenekar.
Az együttes az I. világháború viszontagságos időszakában katonazenekarként
előbb Mezőkövesden, majd négy éven át
Kóka János karnagy vezényletével a
Miskolci 13. Honvéd Gyalogezred állományában szolgált.
A két háború közötti időszak a zenekari élet megerősödését, fellendülését
hozta. A korábbi fúvószenekar, szimfonikus zenekarrá bővült és Wassely
Ferenc karmester kiváló munkája eredményeként jól felkészült, színvonalas
együttessé fejlődött. Hétvégeken sikeres
szabadtéri koncerteket adtak a kultúrház
udvarán, ahová a fülbemászó operett
melódiák, csárdások, keringők dallamai
vonzották Pereces és a környék lakosságát. 1938 jelentős év volt Pereces életében. Ekkor építették fel a szabadtéri
színpadot, amely az országban a szegedi
után a második ilyen létesítmény volt. A
bányatelep virágzó kulturális életének
meghatározó részét jelentette a zenekar,
mint az országos hírűvé lett perecesi
szabadtéri játékok kísérő zenekara.
A világháború után különböző szakmai és személyes viták, rivalizálások,
versengések, karnagyok cserélődése
miatt a zenekar működése többször vál-

elismerést szerzett. A perecesi zenekart
ekkor az ország tizenkét legjobb zenekara között tartották számon. 1968-ban
„Ezüst-lant”, 1972-ben „Arany-lant”
minősítést kapott, majd 1980-ban
elnyerték a „Koncert Fúvószenekar”
kitüntető minősítést.
2004-ben a lyukóbányai bányaüzem
bezárásával megszűnt a korábbi biztos
támogatói háttér, a zenekar működéséhez szükséges feltételek egyre szűkösebbé váltak. A Perecesi Bányász
Fúvószenekar azóta a Bányász
Szakszervezeti Klubkönyvtár utódszervezete, a Bányász Kulturális Egyesület
fenntartásában működik. Tagjainak
száma 35-38 fő. Örömteli, hogy egyre
több fiatal kapcsolódik be az együttes
munkájába, így az utánpótlás biztosított.
A fenntartó egyesület pályázatokkal,
támogatók megnyerésével, önkormányzati segítséggel és egyéb forrásokkal
biztosítja a zenekar folyamatos működését. A zenekar karnagya Kovács Miklós,
aki 1977-től tagja az együttesnek.
Először 1980-tól tíz éven át, majd az
ezredfordulótól kezdődően a mai napig
ő áll a nagy múltú bányászzenekar élén.
Kovács Miklós képesített karnagy, zenetanár. Kiváló zenei szakember és személyiség, akit muzsikusai kedvelnek, és
nagyra becsülnek.
A Bányász Fúvószenekar állandó
résztvevője, közreműködője a helyi és
városi rendezvényeknek (nemzeti ünne-

kon. Állandó résztvevői a 25 éves múltra
visszatekintő
Bányász
Fúvószenekarok és Amatőr Művészeti
Együttesek Kazincbarcikai Országos
Találkozójának.
A Perecesi Bányász Fúvószenekar
évszázados fennállása során mindvégig
elkötelezetten ápolta és őrizte a zenei
hagyományokat, a fúvósmuzsika kulturális értékeit. Arra törekedett, hogy fellépéseivel zenei élményt nyújtson a
közönségnek, újabb híveket szerezzen a
fúvószenének. Repertoárjuk széles skálán mozog: a hagyományos fúvószenei
műfajok mellett egyaránt megtalálhatóak opera-, operett- és musical átiratok,
de kedvelt filmslágerek és egyvelegek
is. Műsorválasztásukban megfér egymás
mellett a múlt hagyománya és a kortárs
zenei világ. A zenekar létrejöttét és százéves működését alapvetően a bányászatnak köszönhette. Ezért számukra meghatározó és megtisztelő feladat volt és
marad a jövőben is a szakmai múlt tisztelete, a bányász tradíciók őrzése és
átörökítése az utókorra.
A 100 éves Perecesi Bányász
Fúvószenekar ma az ország egyik legrégebben működő bányászzenekara. A
nagy múltú együttes évszázados létével
és munkásságával maga is részét képezi
annak a sokszínű és gazdag bányászhagyománynak, melyet oly elkötelezetten
őriz és ápol évtizedek óta.
- bónis -

Az MSZOSZ díj átadás előtt ültem le
beszélgetni a Perecesi Bányász
Fúvószenekar karnagyával, Kovács
Miklóssal és az együttest működtető
Bányász Kulturális Egyesület vezetőjével, Németh Évával.
- Mi a karnagy feladata? – kérdezem
Kovács Miklóst.
- Elég sokrétű. A zenekar összetartása, a műsorterv összeállítása - a különböző fellépésekhez igazítva a zene stílusát -, a próbák levezénylése, az
együttes fiatalításának gondozása, a
fegyelem megkövetelése, a kottabeszerzés és még hosszasan sorolhatnám.
A repertoár bővítése
nehéz feladat, mert a
kotta manapság bizony
drága. Mindig koncentráltan készülünk a
nyárra, hiszen ilyenkor megszaporodnak a
felkérések és a fellépések, térzenélések, s a
konkrét eseményeken
való megjelenés és
zenélés. Ezek skálája
igen széles, a falunapoktól az a különböző
avatásokon keresztül
egészen a temetésekig.
Sajnos, hogy ez utóbbi
elég gyakran előfordul.
- Ha valamelyik
zenekartag nehezen
barátkozik az új zenedarabbal, külön
kell vele foglalkozni?
- Természetesen. Van korrepetálás,
különösen azoknak van rá szüksége,
akik nem rég kezdték, ilyenkor egy
másik hangszer is besegít, fújják neki
ugyanazt a szólamot. Szerencsére, az
újonnan belépő zenekari tagok – ezek
zömében fiatalok - már elegendő zenei
alapismeretekkel rendelkeznek, hiszen
szakiskolából, zeneiskolából jönnek, s
ott megkapják azt az alapképzést, ami
az induláshoz elengedhetetlen.
- Hány tagú a zenekar?
- Mindenkit belevéve negyvenen
vagyunk. De fellépünk kevesebb
zenésszel is, attól függően, hogy mit
kíván meg az adott fellépés. Egyébként
a repertoárunk elég széles. A komoly
zenétől a mai slágerekig minden hallható tőlünk. Leggyakoribb szerzőink
Bach, Beethoven, Bartók, Balázs
Árpád, de játszunk a Beatles-től, az
ABBA-tól is. Úgy mondanám, hogy a
zenében mindenevők vagyunk.
- Jellemzően milyen eseményeken
léptek fel?
- Felkéréstől függ. De vannak állandó fellépéseink is. Állandó résztvevői
vagyunk a kazincbarcikai fúvószenekari fesztiválnak. A zenekarnak minden évben van egy évzáró hangversenye, ezek mindig teltházas előadások.
Most különösen készülünk rá, hiszen a
zenekar százéves, és szeretnénk egy
promóciós CD-t kiadni, de ebből az
alkalomból kétnapos fesztivál lesz
Miskolcon, ahol több zenekar – a tervek szerint hét-nyolc - is szerepel.
Felvonulás, egyszerre muzsikálás, térzene színesítik a jubileumunkat.
- Gazdaságilag hogyan finanszírozható a zenekar? – kérdezem Németh
Évát, aki a Bányász Kulturális
Egyesület vezetőjeként örökös harcot
vív azért, hogy az együttes egyáltalán
létezzen, fenn tudja tartani magát.
- Nehezen – hangzik a lakonikus
válasz. – A zenekari költségeket elsősorban pályázati támogatásokból biztosítjuk. Ha vannak ilyen jellegű
pályázati kiírások. Szerencsére a jubileumi esztendő több lehetőséget hozott
az egyesületnek. Miklós már említette,
hogy augusztus 26-27-én lesz egy kétnapos találkozó, ami olyan jellegű,
mint a kazincbarcikai. A miskolci
Hősök terén lesz a közös fellépés,

utána pedig különböző helyeken
mutatják meg tudásukat a résztvevők.
Ezen kívül, mindenhová elmegyünk,
ahová felkérést kapunk, jóllehet a
kapott fellépti díj nincs arányban a
befektetett költségekkel.
- A fellépések körülményei mindig
megfelelőek?
- Általában igen, de azért megéltünk
néhány
különleges
helyzetet.
Játszottunk pl. olyan viharban, hogy
nem szálltunk ki az autóbuszból,
hanem a lehúzott ablakokon kifelé lógtak a hangszerek, de játszottunk a
Bükkben a kisvasúton is, vagy kamio-

non, amivel körbehordtak minket a
településen, de lovas kocsis „színpadra” is emlékszem. Aztán muzsikáltunk
„pinceszeren” (elég nehéz volt a végén
összeszedni a tagokat), de térdig a
Balatonban is tartottunk előadást.
Ezek mindig jókedvű produkciók,
nézők, zenészek egyaránt nagyon élvezik.
- Térjünk vissza az anyagiakhoz.
- Mióta megszűnt a bánya
(Lyukóbánya! – a Szerk.), napi gondokkal küzdünk. Próbadíj nincs, a fellépti díj olyan minimális, hogy szinte
semmire nem elég. Próbálkozom sokat
a régióban működő bányászati cégekkel, vállalkozásokkal, hogy támogassák a zenekart, próbálkozásom inkább
kevesebb, mint több sikerrel jár. Az a
jogos igény is folyton jelentkezik, hogy
a kegyeleti szertartásokon, bányásztemetéseken lépjünk fel ingyen, mint
azelőtt, a bánya működése idején, de
nem tehetjük meg. A személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásából és pályázati pénzekből futja valahogy a hangszerállomány felújítására,
de szükség is van rá, hiszen hatvanhetven éves hangszerekkel játszunk.
Minden nehézség ellenére elismerik a
munkánkat,
hiszen
megkaptuk
Miskolc Város Díját, ami itt egy
nagyon komoly kitüntetés.
- Ha már az elismeréseknél tartunk,
felteszem a kézenfekvő, bár újságírói
szempontból nem éppen eredeti kérdést. Mit jelent az MSZOSZ Díj az
együttesnek?
- Felemelő érzés – mondja Kovács
Miklós. – Nem gondoltuk, hogy megkapjuk, bár azt felelősséggel kijelenthetem, hogy megérdemlik a fiúk.
Nagyon sokat dolgoznak, dolgozunk és
fogunk a jövőben is, s ebből a szempontból a díj, a sok erőfeszítés és áldozat elismerése újabb lendületet ad a
folytatáshoz.
- Nagyon fontos – teszi hozzá
Németh Éva -, hogy ez a kitüntetés,
mivel a BDSZ felterjesztése nyomán
kaptuk meg, erősíti a szakmához való
kötődésünket. Segít a bányászidentitás
megőrzésében, ami nagyon fontos
dolog, hiszen a bányász szakmakultúrához való közvetlen személyes kapcsolódás – felmenők, rokonok bányászmúltja - már nagyon ritka.
HIP
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Természeti erõforrások hazánkban és a világban
Kiemelten a meg nem újuló energiaforrások
Napjaink egyik legfontosabb stratégiai
kérdése nemcsak hazánkban, hanem az
egész világban az emberiség nyersanyagokkal való ellátása azaz a gazdaság és
a társadalom működéséhez szükséges
természeti erőforrások biztosítása.
A kérdés tehát az, hogy meddig és
milyen feltételek mellett elegendőek az
igények kielégítésére. Ezen belül kiemelt
szerepet kapnak a meg nem újuló természeti erőforrások, fosszilis tüzelőanyagok, hiszen jelenleg az energiaigények 84 %-át biztosítják a világban
(hazánkban ez a szám közelítőleg azonos).
A természeti erőforrásokat két nagy
csoportba oszthatjuk (1. sz. ábra):
Meg nem újulók
Szénhidrogének

hordozók és az atomenergia szerepét –
különösen a japán katasztrófa után –
hátrányos megkülönböztetésben részesítik, ugyanakkor a megújuló energiaforrásokat túlértékelve hiányzik a mindenre kiterjedő tájékoztatás.
Ezért is fontos tudatosítani a valóságnak megfelelő tényeket, összefüggéseket, valamint reálisan, tényszerűen
bemutatni a hazai természeti erőforrásokat a közvélemény hiteles, pontos tájékoztatását. Az, hogy a nyersanyagellátás
miért lesz kiemelt téma a következő
évtizedekben azt a 2. sz. ábra mutatja
be.

Megújulók
Biomassza

Kőszenek

Nap

Lignit

Szél

Urán

Víz

2.sz. ábra

Szénbányászat

Geotermikus energia
Ércek
Nem fémes ásványok

1. sz. ábra
A hazánkban kitermelt ásványi nyersanyagok mennyisége meghaladja az évi
100 millió tonnát, az átlagban 600
bányavállalkozó évente több mint 100
milliárd forintot fizet be az állami költségvetésbe.
Magyarország több száz éves múltra
visszatekintő, egykor jelentős, világszínvonalú ércbányászat az elmúlt évtizedekben jelentősen korlátozódott.
1985–ben leállt a vasérc és a szulfid
ércek (réz, ólom, cink) termelése.
Napjainkban csökkentett termeléssel
csak bauxit és mangánérc bányászata
folyik. Mind a kitermelhető érc-, mind
nem fémes ásványi nyersanyagokból
hazánkban több évtizedes kitermelhető
készlet áll rendelkezésre. A megújulókról a 2008-ban megjelent MTA
„Tanulmányok a magyarországi energetikáról” és a 2010-ben megjelent Magyar
Tudomány 8. száma ad részletes tájékoztatást, e mellett számos kiváló, nagy
szakmai tartalommal bíró szakmai konferenciák, írások jelennek meg, így ezen
írás kizárólag a meg nem újuló energetikai természeti erőforrásokat mutatja be.
Az értékelésnél fontos az alábbi szempontok figyelembe vétele: ellátásbiztonság, etikai megfontolások, gazdaságosság, geopolitika (bizonytalanság), készletek, környezetszennyezés, társadalmi
elfogadottság. Egyet nem szabad: politikai kérdéseket felvetni, ennek kárait már
korábban a bauxitbányászatnál (Hévíz)
„élvezhettük”.
Nem vitatható, – és sajnos ezt gazdaságpolitikusaink nem mindig veszik
figyelembe – hogy mióta a nyersanyag
ellátás és felhasználás összhangjának
megteremtéséhez külföldi erőforrás
bevonása is szüksége, az ellátás nem
egyszerűen gazdasági, hanem biztonságpolitikai kérdés is, melynek legfontosabb eleme a termelés és import optimális arányának megteremtése.
Igaz ez nem új-keletű gondolat.
Számos megfogalmazás közül idézem
Ludwig Boltzmann (1844-1906) osztrák
fizikust, aki ezt így fogalmazta meg: „A
létért való küzdelem a rendelkezésre
álló energiáért való küzdelem” . De
idézhetem a Nobel díjas (1996) Richard
Smalley-t, (1943 – 2005) aki a tíz legfontosabb kihívást a szerint rangsorolta,
hogy melyik megoldás nélkül nem boldogulhatnak az utána következőkkel. A
rangsorban az első helyen az energia-,
második helyen a víz-, a harmadik
helyen az élelmiszerellátás szerepel.
Sajnos a médiában a fosszilis energia-

mind a lakosság körében. A települések
96 %-ban van vezetékes gázellátás és
ezekre több mint 3,5 millió fogyasztó
csatlakozik. Ez is egy korábbi hibás gazdaságpolitikai döntésnek az eredménye
ugyanis az a hazai elképzelés uralkodott
az 1980-1990-as években, hogy az olcsó
földgázár sok évtizedig alacsonyan
marad. Ennek ma már az az eredménye,
hogy 2009-ben már csak 22 %-ban tudtuk a hazai termelést biztosítani (2009ben 2,8 milliárd m3, 2010-ben 2,5 milliárd m3) és a jelenlegi politikai helyzet
miatt az árak – ez vonatkozik a kőolajra
is – drasztikusan növekedni fognak.
Nagy reményekkel fogadtuk a 2006ban megtalált nagy földgázterületet
(Makói árok), ahol az akkori becslések
szerint 3280 Gm3 vagyont prognosztizáltak. Sajnos jelenleg az extrém földtani viszonyok (nagy mélység, magas nyomás, magas hőmérséklet) miatt a kitermelés eddig nem járt eredménnyel, de a
FALCON – TXM OIL AND GAS LTD
vizsgálatokat tovább folytatja, remélem
majd eredménnyel.

Látható, hogy a fejlődő országok egy
főre jutó felhasználása messze elmarad a
fejlett régiókétól illetve a világátlagtól.
Egyes becslések szerint, ha India, Kína
stb. nyersanyag felhasználása a világ
átlagára nőne, akkor a Föld bányászatának 50 éves fejlődése lenne szükséges.
Ezek alapján kijelenthető a nyersanyagok utáni kereslet a jövőbe növekedni
fog. De az energetika területén is hasonló a helyzet. Az egy főre eső energiafogyasztás világátlagát 1-nek vesszük,
akkor az USA-ban ez az érték 4,1, az
EU–ban 2,2, Dél Ázsiában viszont 0,21,
Fekete Afrikában pedig 0,11. A fejlett
országok alsó közepes kategóriájába tartozó Magyarországon 1,5, körül jár a
fajlagos fogyasztás. Másként közelítve
ugyanezt a kérdést: a világ lakosságának
egyötöde használja el a megtermelt energiát. Ez arány a várható népesség növekedés miatt tovább romolhat, lásd 3. sz.
ábrát.

3. sz. ábra
A magyar valóság
a meg nem újuló energiahordozók területén.
Szénhidrogének
A világ kőolaj készlet igazolt ellátottsági mutatója (év) / a rendelkezésre álló
készlet és az évi termelési ütemhányadosa / egy dinamikus állapot szerint több
tanulmány szerint több mint 40 év, de
valószínű lehet a közel 70 év.
Globális szinten azonban figyelembe
kell venni a kőolaj készletek regionális
elosztását, hiszen a Föld ismert kőolaj
készletének 61,4 %-a Közel-Keleten, a
12 %-a Európában, Oroszországban és
utódállamaiban található, azaz döntő
része politikailag instabil országokban
található.
Hazánk földtani vagyona 2009-ben
205,5 millió tonna volt, amiből a mai
legmodernebb technológiájával maximum 18,5 millió termelhető ki. 2009ben a termelés 0,8 millió tonna volt, ami
az ország igényeinek 13 %-át tette ki, a
fennmaradó 87 % importból lett biztosítva.
Földgáz területén a globális helyzet
még rosszabb, ugyanis az arány 40,5 %
illetve 35,3 %.
Hazánkban a földgáznak különösen
nagy jelentősége van mind az iparban

Az 1980-as évek hibás gazdaságpolitikája (szénár megállapítás, pl.: a belföldi ár a világpiaci árhoz viszonyítva:
1974-ben 21,0 %, 1979-ben 37,7 % 1985ben 45,0 %) miatt a nyolc szénbánya
vállalatot 1991-ben felszámolták és
integrációra került sor, melynek során
több szénbánya társaság – ami nem
került az integrációba - pár év múlva
befejezte a termelését, a privatizált
bányák tulajdonosai egy kivételével
bezárták a szénbányáikat.
Az ország egyetlen feketekőszén
medencéje (Mecsek) 2000–ben fejezte
be a termelést. Az utolsó bezárt bánya a
komlói Zobák akna volt. Jelenleg lakossági ellátás céljából a pécsi székhelyű
CALAMITES Kft. Nagymányokon nyit
új külfejtéses bányát, a PANNONPOWER
HOLDING Zrt a volt vasasi külfejtést
tervezi újból megnyitni.
A korábbi barnakőszén medencékben
(Borsod, Dorog, Nógrád, Tatabánya)
mára már megszűnt a barnakőszén termelés. Kizárólag az oroszlányi medencében az MVM Zrt érdekeltségi körébe
tartozó Vértesi Erőmű Zrt. márkushegyi
bányájában – amely minden környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik - folyik
évente csökkenő létszám mellett a
lecsökkentett mennyiségű (0,6 – 0,8 millió tonna/év) termelés. A Társaság
nagyon alacsony áron tudja eladni a termelt villamos-energiát annak ellenére,
hogy az országban az egyik legolcsóbban termeli az áramot. Ez nem a nemzeti érdek megsértése?! Hátrányos helyzetet teremt a nemzet saját tulajdonát képező társaságnak a külföldi tulajdonosokkal szemben. Az országban még öt külfejtéses (ú.n. bicskabánya) társaság termel barnakőszenet, de az össztermelésük nem haladja meg a 400–500 ezer
tonnát, ami még a lakossági szénigényeket sem tudja kielégíteni.
Kiemelt szerepe van és lehet a lignit
bányászatnak. Jelenleg a többségi külföldi tulajdonban lévő Mátrai Erőmű
Zrt. bükkábrányi-, és visontai bányájában folyik a termelés (évi 7-8 millió
tonna). Sajnálattal kell megállapítani,
hogy az MVM Zrt és az RWE a megváltozott piaci feltételek áttekintése után
olyan egyességre jutott, hogy a Mátrai
Erőmű Zrt. új blokkjának beruházását,
mely 300 milliárd forintos lett volna,
leállítja.
Van e lehetõség a hazai
szénbányászat számára?
A válasz egyértelmű: igen. A Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH)
honlapján is megtalálható, hogy hazánk
területén milyen lehetőségek vannak.
A teljesség igénye nélkül kiemelés:
Feketekőszén: Mecsek Dél.

Bar nakőszén:
Dubicsány, Ajka II.
Lignit: NagyútKál, FüzesabonyNagyréde, Torony.
Az import kiváltása megtörténhet,
hiszen pl.: egy 1000
MW teljesítményű
villamos erőmű lignit igénye 50 évre is
csupán 400 millió
tonna és már ennek
sokszorosa
az
4. sz. ábra (forrás: KSH, 2009)
ismert ásványvagyon. A borsodi térségben található
barnakőszénvagyon több mint
100 éves ellátottságot biztosíthatna.
Hamis az az
elképzelés, hogy a
szénbányászat környezetrontó.
Ma
már megoldott az
ú.n. tiszta szén technológia (CCT), a
rekultivált területeteken még jobb terméshozamot lehet
elérni, mint korábban és a széndioxid
5. sz. ábra
tárolási technológia
is megoldott, bár
lehet, hogy a felhasználás irányába kelsok kihasználását. Talán túlzott szigor
lene elmozdulni.
van ezen a területen, amit a 5. sz. ábra is
Mi lenne az előnye a hazai szénbányátalán igazol.
szat fejlesztésének:
Csökkenteni kell az energiaimport
a külkereskedelmi mérleg javulna, (4.
függőségünket és prioritást kell kapnia a
sz. ábra: sajnos már 2008-ban sem vethazai ásványvagyonnak (külkereskedelték figyelembe a KSH hasonló
mi mérleg javulása, munkanélküliség
táblázatát, hiszen a 2008-as hiány az
csökken, adók befolynak a költségvetésenergiahordozóknál 1667,6 milliárd
be stb.).
forint volt, a 2009-es szám csak azért
Minden segítséget meg kell adni a
kedvezőbb, mert a válság hatására mind
tiszta szén technológiák (CCT, CCS)
a fogyasztás, mind az import lényegesen
bevezetéséhez.
kedvezőbb volt)
Meg kell szüntetni azt a hibás gyakora hazai költségvetés bevétele növelatot, hogy a gazdaságosan működő erőkedne,
műveket több esetben vissza kell terhelcsökkenne a munkanélküliség,
ni, mert a megújulókból termelt áramot
számos önkormányzat helyzete javulkötelező átvenni igen magas áron, mert
na,
nem valósult meg a szivattyús tározó. A
a nyereség hazánkban maradna.
szivattyús tározó hiánya komoly gondoA hazai uránbányászatunk 1997-ben
kat okoz a rendszerszabályozásban is, és
megszűnt, mert az akkori nyomott 15-20
nem véletlen, hogy az egész világon
dollár/kg „sárga por” világpiaci árral
jelentős beruházások folynak e területen
szemben a hazai termelés önköltsége
(pl: Ausztria 3600 MW, Svájc 6270 MW,
meghaladta a 60 dollár/ kg-ot. Mára a
Spanyolország 1450 MW).
helyzet változott, a WILDHORSE
Be kell mutatni, hogy bár hazánk
ENERGY HUNGÁRIA Kft. kutatáso2010-re vállalt 3,6 %-os megújuló
kat folytat több területen.
arányt, de ezt már 2005-ben túlteljesítettük és ez milyen többlet terhet jelentett a
A geotermikus energia
nemzetgazdaságnak, azaz adófizetőknek és milyen gondot okoznak a VER
A világ villamos-energia termelésérugalmas szabályozhatóságában.
ben a geotermikus energia részaránya
Megvizsgálandó, hogy egyes szénhidszinte minimális (0,4-0,5%). Ott van
rogén tüzelésű blokkok átállíthatók-e
kiemelt lehetőség, ahol működő tűzhászénre+ biomasszára, s ezt milyen támonyók vannak. Várható a meglevő tapaszgatási rendszer mellett lehet üzemeltettalatok, a tiszta környezetbarát, majd
ni?
versenyképes árú geotermikus energia
A biomassza nyilvántartását szét kelfejlesztések elé nézhet, kiemelt szerepe
lene választani biomasszára és
azonban a hő hasznosítás területén
dendromasszára, amit az alábbi táblázat
jelentkezhet.
indokol:
Pár gondolat
a megoldásra váró
kérdésekrõl:
El kell készíteni és az Országgyűlésnek
mielőbb
meg
kell
tárgyalnia
„Magyarország ásványi nyersanyag
politikája” című anyagot. Ez adhat támpontot ahhoz, hogy a várhatóan 2025–ig
belépő (selejtezés, min. energiaigény
növekedés stb.) 5000-6000 MW új
erőmű milyen hazai ásványi nyersanyagot vehet figyelembe. Tudomásul kell
venni, hogy mind egy új erőműépítése,
mind egy bányanyitás több parlamenti
ciklust ölel fel.
Felül kell vizsgálni a NATURA 2000t és más indokolatlan környezetvédelmi
rendeletet, amelyek esetenként megakadályozzák a hazai természeti erőforrá-

2006

2007

2008

Ezer tonna
olajegyenérték (toe)
Biomassza

1245

1288

1520

Ebből fa

1128

1146

1244

A közvéleményt is gazdasági számításokkal alátámasztott mutatók bemutatásával kell tájékoztatni az ásványi nyersanyagok hasznosítási lehetőségeiről.
Vitás esetekben ne lehessen az adott
kitermelést egy jelentéktelen civil szervezetnek megakadályozni, az érvek és
ellenérvek figyelembevételével a bíróság döntsön.
Dr. Horn János
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A Bányaipari
Ágazati Párbeszéd Bizottság
állásfoglalása
Érvanyag a földalatti bányamunkát végzõk korkedvezményes- és a bányász nyugdíjrendszeréhez
A BÁPB áttekintette a Kormány
„Széll Kálmán tervének” intézkedési
csomagját, amely a korai nyugdíjak
jelenlegi rendszerének teljes felülvizsgálatát és megszűntetését irányozza elő.
Az általánosan tervezett intézkedésekkel
kapcsolatban a bányászatban dolgozók
tekintetében a BÁPB a következő véleményt alakította ki:
1./ A Bányaipari Ágazati Párbeszéd
Bizottság következetesen képviseli a
korkedvezményes és bányász nyugdíjrendszer fenntartásának szükségességét
mindaddig, ameddig a bányászati specialitásokból adódóan az egészségre ártalmas, kedvezőtlen munkakörülmények
fennállnak.
2./ Meggyőződésünk szerint nem
lehet eltekintetni a bányászatban dolgozó emberek szervezetére ható - a fokozott igénybevétellel járó nehéz fizikai
munka - korkedvezményre való jogosultságától tekintettel arra, hogy
Különösen nehéz munkát végeznek
Tartós az ergonómiai eredetű megbetegedés veszélye
Fokozott a pszichés terhelés
3./ A bányászoknál a folyamatos foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok és
mérések egyértelműen alátámasztják azt

a tényt, miszerint elengedhetetlen a
bányászok általános nyugdíj korhatár
alatti nyugdíjba vonulása ahhoz, hogy a
későbbiek során ne szenvedjenek maradandó egészségkárosodást.
Tudományosan bizonyított tény, hogy
a bányászok egészségkárosodása huzamos (több évtizedes) földalatti munkavégzés során az esetek szignifikánsan
magas hányadánál biztosan bekövetkezik. Tehát a korkedvezményes bányásznyugdíj megszüntetése folytán „túldolgoztatott” bányászok aránytalanul nagy
terhet rónak majd a TB-kasszára, míg a
bányásznyugdíj jelenlegi rendszere a
korkedvezmény biztosítási járulékkal
(továbbiakban: kkbj.) kiegészítve lehetővé teszi, hogy a munkavállalók a munkáltató költségén jobb egészségi állapotban lépjenek ki a munka világából.
4./ A bányászati nyugdíjrendszer hatálya alá tartozó munkáltatóknál - tekintettel a Tbj. 2007. január elsejétől hatályos
rendelkezéseire - a biztosítottak korkedvezményes nyugdíjjogosultságának
megszerzéséhez a foglalkoztató 13%
többletjárulék fizetésre kötelezett (kkbj).
Jogszabály-értelmezésünk szerint, a
kkbj esetében a jogalkotói szándék az,
hogy az állam mentesüljön az egészségre fokozottan ártalmas munkakörökből
korkedvezménnyel nyugdíjazott munkavállalók nyugdíjjal összefüggő többletköltségeitől. Tehát a 100%-ban a munkáltató által fizetett kkbj megteremti a

fedezetet a bányásznyugdíjra. Ennél
fogva az államháztartásnak 2011 évtől
– a törvényben megfogalmazottak alapján - többletköltsége nincs, a korkedvezmény lehetőségének megvonásával
megtakarítása nem keletkezik.
5./ Egyes munkáltatóknál a bérmegállapodás fontos elemeként a korkedvezményes járadék fizetés mértékéig a
jövedelem csökkenéssel járt. A jogosultság esetleges elvesztése felveti annak
kérdését is, hogy a munkáltatók visszakapják-e az ilyen címen tőlük beszedett
járulékfizetési kötelezettségnek megfelelő összeget, illetve azt, hogy miként
kárpótolhatóak az érintett foglalkoztatottak a fenti okok miatt kieső jövedelmükért?
6./ Fontosnak tarjuk, hogy a földalatti
bányamunkát végzők korkedvezményes- és a bányász nyugdíj - az általánosságban célul kitűzött változtatás esetén is - mint szerzett jogok megmaradjanak.
7./ A korkedvezményes- és bányász
nyugdíj szabályozásának megváltoztatásához a továbbiakban fontosnak tartjuk
a fokozatosságot, a párbeszédet, azt,
hogy az előkészületi munkákban a munkáltatók és a szakszervezetek is részt
vehessenek.
Budapest, 2011. április 27.
Bányaipari Ágazati
Párbeszéd Bizottság

Munkabiztonságról
tárgyaltak Tállyán
2011. március 25-én kihelyezett ülést tartott a BDSZ Munka
és Egészségvédelmi bizottsága a Colas Északkõ
Bányászati Kft (CÉK) Tállyai Üzemében.

A bizottság állandó és meghívott tagjait - köztük a BDSZ két alelnökét,
Varga Évát és Csanádi Józsefet, valamint Sipos István műszaki igazgatót,
Erdei József üzemvezetőt és Holló
Péter munkavédelmi felelőst - a házigazdák nevében Benkő Sándor, leköszönt szb-elnök, az ülés levezető elnöke köszöntötte. Megállapította a határozatképességet, majd a bizottság

VIT pénztári hírek
Hosszú távú, stratégiai együttműködésről írt
alá
szándéknyilatkozatot
a
VIT
Nyugdíjpénztár és a CIG Pannónia
Életbiztosító Nyrt. A partnerség kapcsán
számos kérdés merülhet fel – ezeket válaszoljuk meg az alábbi összesítőben.
Miért van szükség az együttműködésre?
Szakértők szerint alapjaiban változtatja
meg
az
öngondoskodás
szerepét
Magyarországon a magán- és önkéntes
nyugdíjpénztári piac 2010-es átalakítása. A
magán-nyugdíjpénztári rendszer szerepének
csökkenését követően az előtakarékosság
iránti fokozódó igényre számít a VIT
Nyugdíjpénztár is, ezért az új piaci helyzetre
felkészülve stratégiai szövetségre lépett a
CIG Pannónia Életbiztosítóval. A 2000 főt
el nem érő, jellemzően ágazati pénztárak
(mint amilyen a VIT is) jelentősebb tartalékokkal rendelkeznek, ám a „túléléshez”
összeolvadásra, együttműködésre van szükség annak érdekében, hogy a taglétszám
meghaladja a 2000 főt. A VIT megtette az
első lépést: a CIG Pannónia a hazai biztosítási piacon elért eredményei alapján pénztárunkkal történő stratégiai együttműködés
keretében kíván a magyar nyugdíjpénztári,
egészségpénztári és önsegélyező pénztári
piacon meghatározó szerepet vállalni.
A VIT hosszú távú stratégiájában már jó
ideje felismerte, hogy a kiváló hozamteljesítmények és versenyképes költségszint
nem elégséges a további növekedéshez, a
versenyben való előnyös helyzet hosszú
távú megtartásához. Megoldást kellett találni a csökkenő működési bevételekre, a
növekvő működési költségekre, és szembe
kellett néznie a csökkenő taglétszámmal, az
ezzel együtt csökkenő vagyon problematikájával, illetve a meglévő tagság elöregedésével. A lehetőségek keresése, a fejlődés
lehetséges útjai a pénztár egy a fejlődésének, növekedési céljaink elérését segítő
stratégiai partner bevonását indokolták.
Mit lehet tudni a CIG-ről?
A CIG Közép-európai Biztosító Zrt.
2007-ben alakult, 2010-től CIG Pannónia
Életbiztosító Nyrt. néven tevékenykedett
tovább. Regionális terjeszkedés keretében
2009. májusában romániai fióktelepet nyitott; 2010. szeptemberében Szlovákiában
határon átnyúló szolgáltatásba kezdett. A

terjeszkedés mértékét jól jelzi, hogy alig fél
évvel az indulás után az új szerzésű, rendszeres díjas befektetéshez kötött életbiztosítások tekintetében a legnagyobb állománydíjat elérő biztosító lett – és ezt a pozíciót
azóta is sikerült megtartania.
A társaságot elismert magyar közéleti
személyiségek alapították, és kiváló hazai
szakemberek vezetik (Járai Zsigmond FB
elnök, Horváth Béla IG elnök, Gaál Csaba
vezérigazgató).
Milyen formában alakul az együttműködés?
Az együttműködés jogi kereteit egy részletes szerződésbe foglalják a felek, a szerződést a VIT közgyűlése fogja jóváhagyni.
Fontos, hogy az együttműködés nem eredményezi egyik fél esetében sem a tulajdonosi struktúra megváltozását, az kizárólag
szerződéses jogi normákon alapul. Az
együttműködés során kialakuló modell erősen hasonlít a jelenlegi banki-biztosítói
modellekre, azzal a kivétellel, hogy
a nyugdíjpénztár a pénzügyi csoport
együttműködő tagjaként erős irányítási
jogosítványokat kap,
a pénzügyi csoport új cégeiben (pénztári
szolgáltató és vagyonkezelő) tulajdonosi
jogosítványokkal bír, amelyből hosszabb
távon is meg tud tartani a szolgáltató esetében egy stratégiai jelentőségű pozíciót
a pénzügyi csoporthoz tartozó további
intézményekben – egészségpénztár, önsegélyező pénztár – irányítási jogosítványokkal
rendelkezik majd.
Mit lehet tudni a tulajdonosi szerkezetről?
A CIG esetében a tulajdonosi szerkezet
változatlan marad; a VIT, pénztárról lévén
szó, a jogszabály szerint a pénztártagok
tulajdona marad. A felek közös irányítású
cégeket alapítanak a pénztári adminisztráció
és vagyonkezelés végzésére, melyben minden esetben meghatározó tulajdonos marad
a nyugdíjpénztár.
Hogyan valósul meg a közös együttműködés?
A VIT küldöttközgyűlése, igazgatótanácsa és ellenőrző bizottsága jogosítványai
változatlanul maradnak, működtetésért
továbbra is a VIT felel.
Az újonnan megalakuló Pénztárszolgáltató
taktikai-stratégiai döntéseiért a VIT

Igazgatótanács felel, a megalapítandó cég
igazgatóságában 2/3-os VIT többség lesz.
Az újonnan megalakuló Vagyonkezelő
taktikai-stratégiai döntéseit a vagyonkezelő
igazgatósága hozza meg, amelyben a VIT
szintén jelentős pozíciókat kap.
Mindkét esetben egy ún. Pénztári
Koordináló Bizottság (PKB) segíti a döntéseket. Ennek összetétele: 3-3 CIG IG és VIT
IT által delegált tag.
Mi az a Pénztári Koordináló Bizottság
(PKB)?
A PKG a CIG IG és a VIT IT külön erre
a célra létrehozott döntés-előkészítő bizottságát jelenti. Stratégiaalkotó szervről van
szó: összehangolja a tagok marketing- és
értékesítési stratégiáját, vagyonkezelését,
management-tevékenységét, az együttműködés konszolidációját.
Mind a CIG IG, mind pedig a VIT IT 3
főt delegál a PKB-ba. Az elnököt rotációs
elv alapján (első évben a CIG, második
évben a VIT és így tovább) választják a
felek, döntést csak konszenzussal lehet
hozni, tekintettel az egyenlő képviseleti
arányokra.
Mit jelent mindez a VIT tagjai számára a hétköznapokban?
A VIT továbbra is abban a formában
működik tovább, ahogy eddig. Továbbra is
nyugdíjpénztárként funkcionálva gazdálkodik a tagok vagyonával, és a Pénztár természetesen a tagok tulajdonában marad! A
VIT-et érintő ügyekben pedig az együttműködés megkötése után is a közgyűlés fog
határozni mindenben.
A VIT tagjai számára rövidtávon a stratégiai megállapodás nem hoz változásokat.
Az együttműködés előnyeit előreláthatóan
2011 második félévétől élvezhetik. Ez jellemzően a CIG Pannónia Életbiztosító termékeinek – tehát élet- és vagyonbiztosításainak, egészség- és önsegélyező pénztárak
által nyújtott termékek, stb. – kedvezményes igénybevételét jelenti. Ráadásul a CIG
fiókjai a középtávú tervek szerint VIT ügyfélszolgálati pontként is működnek majd,
így a pénztártagok jóval több ponton tudják
majd ügyeiket intézni.
Mi változik a vagyonkezelésben, jó
hozamokat tud-e biztosítani a VIT
továbbra is?
a vagyonkezelés egy VIT tulajdonú

vagyonkezelőbe kerül, ahol továbbra is
jelenlegi vagyonkezelő munkatársaink fognak dolgozni,
ugyanez a vagyonkezelő hatékonyabban
tud a jövőben dolgozni azáltal is, hogy a
CIG Pannónia Életbiztosító, megismerve jó
hozamainkat, költséghatékony működésünket, a saját vagyona egy részének kezelését
is a VIT vagyonkezelő cégére fogja bízni
a pénztár befektetési politikája a VIT IT,
a választható portfóliók kezelése a VIT
közgyűlés hatásköre, a vagyonkezelővel is a
VIT IT-je fog szerződést kötni
célunk, hogy továbbra is a legvonzóbb
hozamokat kínáló nyugdíjpénztárak között
legyünk
A CIG tulajdonképpen felvásárolta a
VIT-et?
Semmiképpen sem! Mindez stratégiai
szövetség, nem felvásárlás. A VIT és a CIG
közötti, majdani együttműködési megállapodás értelmében a két szervezet kölcsönös
piaci előnyöket biztosít egymásnak – ezzel
is szavatolva a rendkívül kedvezőtlen jogi
környezetben való túlélést, és további fejlődést.
Mi a biztosítéka a VIT fennmaradásának?
A VIT Nyugdíjpénztár mintegy ötezer
tag meglétével számola magánpénztári
ágon. A jelenleg is folyó, nem publikus
háttértárgyalások, valamint a stratégiai
partnerség hozta előnyök alapján a VIT
vezetősége úgy véli, körülbelül ekkora tagszerzésre lehet számítani a közeljövőben,
amennyiben minden a várakozásoknak
megfelelően alakul. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a VIT továbbra is a
magánnyugdíjpénztári piacon marad, és
tovább működik. A CIG Pannónia
Életbiztosító vezetőségének is eltökélt
szándéka a magánpénztári ág megtartása.
Változik-e a VIT neve?
A magánpénztári ágazat megtartás érdekében több magánnyugdíjpénztár VIT-be
történő beolvadása várható. Az egyeztetések során minden esetben azt tapasztaltuk,
hogy érzékeny téma volt a pénztár elnevezésének kérdése, minden beolvadásra
ajánlkozó kérte, hogy változzon a nevünk.
A stratégiai szövetség alkalmat teremt ezen
igények kielégítésére és egy semleges
nyugdíjpénztári elnevezés használatára.

tagjai, egyhangúan, elfogadták a meghívóban szerepelő napirendi pontokat.
Elsőként a résztvevők tájékoztatót
hallgattak meg a CÉK munkavédelmi
helyzetéről.
Sipos István műszaki igazgató részletesen tájékoztatta a résztvevőket a
munkavédelmi helyzetről, kiemelten a
2010-es év tapasztalatairól és a 2011es év célkitűzéseiről.
Szólt arról, hogy 2004 óta egyetlen
baleset történt a múlt évben. A cégnél
174 munkavállaló dolgozik, részükre
minden hónapban tartanak munkavédelmi oktatást. Ez a rend szigorúbb,
mint amit az előírás tartalmaz. A kockázatértékeléseket, elemzéseket megbeszélik a dolgozókkal, s véleményüket figyelembe veszik.
A munkavédelmi helyzet stabil, az
ellenőrzések nem tártak fel lényeges
hiányosságokat, bírságot már évek óta
nem fizettek. Elmondta a műszaki
igazgató, hogy a zajszint 50 decibel
alatt tartása érdekében zajvédő falat
építettek a tállyai üzemben. Erre a
lakosság zajvédelme érdekében volt
szükség. A por megkötésére vizet
használnak. Tizenhét veszélyesnek
minősített gépet üzemeltetnek, ezek
állapotát, üzemképességét rendszeresen ellenőrzik.
Terveikben kiemelt szerepet kap a
baleset lehetőségének teljes kizárása.
Ezt kollektív védekezéssel kívánják
elérni. A gépek, technológiák megfelelő körülmények közötti működtetése
a cél. A munkavédelmi komplex
szemlék, az oktatás rendszeressége
garantálják a munkavégzés biztonságát.
A napirendhez Percze László,
Benkő Sándor, Varga Éva és Csanádi
József szólt hozzá, majd a testület a
tájékoztatót tudomásul vette.
A következő napirendi pont előadója
Benkő
Tamás,
a
BDSZ
Munkavédelmi és Munkaegészségügyi
Bizottságának az elnöke, szóbeli
kiegészítést fűzött a Bizottság 2011.
évi munkaprogramjához és üléstervéhez. Ebben kiemelte, hogy a bizottság
kihelyezett ülést tervez valamelyik
kiemelt könnyűipari cégnél, ezzel is
hangsúlyozva a téma fontosságát.
A napirendhez Percze László tett
kiegészítést, majd a bizottság, egyhangúlag, elfogadta a BDSZ
Munkavédelmi és Egészségvédelmi
Bizottságának 2011 évi munkaprogramját és üléstervét.
A testületi tagok és a meghívottak
ezt követően bányajáráson vettek részt
a CÉK tállyai üzemében.
-h-
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Munkavédelmi
képviselõk
képzése
Tizenkilenc társaság, ötvenöt munkavédelmi képviselője vett részt a
törvényben előírt képzésen, melyen
négy előadás (Jászai Sándor a
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal elnöke, dr. Tamaga Ferenc a
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal elnökhelyettese, Borhidi
Gábor az OÉT Munkavédelmi
Bizottság munkavállalói oldal vezetője és Somogyi Gyula a
VEGYIPROP Kft szakértője) hangzott el, az előadásokat konzultáció
követte.
A képzés kezdete előtt munkavédelmi szakkiállításon ismerkedhettek meg a képviselők a legújabb
munkavédelmi eszközökről.

Egy elfeledett „bányászköltõ”
Levelet kaptam a minap Dunakesziről,
Bakóné Szécsey Márta írta, s azzal a
kéréssel fordult hozzám, hogy közöljem a Bányamunkásban, ha erre mód
van, édesapja, eddig csak a családban
ismert, versét.
Mint írja: A költemény hidasi
bányász korában, szó szerint a föld
alatt született, emlékezetem szerint
1952-ben. Szándékomban, azon túl,
hogy az élet előre haladtával az ember
a gyökerei irányában érzelmessé válik,
még az is motivál, hogy tavaly év
végén újra indították a szénbányászatot a Mecsekben.
Ezért is érzem időszerűnek (a több
mint ötven év ellenére) a vers megjelentetését – fejezi be levelét Bakóné
Szécsey Márta.
A kedves sorok tán még kevesek
lettek volna ahhoz, hogy mindenféle
írásokhoz hozzászokott érdes szerkesztői lelkem hajlandóságot mutasson a vers közlésére, hiszen sokan
éreznek magukban költői elhivatottságot, miközben tehetségük egyáltalán
nem indokolja lelkesültségüket, de

elolvasva a költeményt igencsak meglepődtem.
Előre bocsátom, hogy a levélben
közölt információkon kívül semmit
nem tudok Szécsey Lászlóról. Sem
azt, hogy mennyi időt töltött a bányánál, sem azt, hogy milyen beosztásban, de még azt sem, hogy ez az
egyetlen költeménye, vagy próbálkozott többször is, tehát semmiféle előzetesen szerzett tapasztalat nem tesz
részrehajlóvá.
Csak a verséből feltételezem, hogy a
bánya, a bányászat és a bányásztársak
iránt elkötelezett, egészségesen elfogult, szívvel-lélekkel érző ember írását
olvasom. Olyanét, aki a munkáját
hivatásnak, küldetésnek tekinti és
büszke arra, hogy a bányásztársadalom része.
És felgyülemlett érzéseit, bányamunkásként megélt tapasztalatait meg
is tudja írni. Méghozzá a legnehezebb
irodalmi műfaj felé fordulva, versben.
Örömmel közlöm a bányáról írt
művét és szeretettel ajánlom a
Bányamunkás olvasóinak figyelmébe.

Sportos stílusban
VÍZSZINTES:
1. Nemrég lett a nemzet sportolója az
Aranycsapat két labdarúgója, a hátvéd Buzánszky Jenő és Grosics
Gyula. Grosics milyen poszton játszott? - Város a Duna mentén, püspöki
palotával. - Vízi sporteszköz. Például
Vajda Attila pekingi olimpiai aranyérmét szerezte vele. Szervál. 2.
Egymás után átnyújt. - Novellista. Germán isten. 3. Teherautó borítója
szokott lenni. - Bőséges. - Nálunk cipőmárka, Amerikában város. 4. Rovarirtó
szer. - Gulliver a Lilliputiak szemében.
- A következő. 5. Öt, ahogyan táviratban írják. - Német fizikus volt. Róla
nevezték el az elektromos ellenállás
egységét. - Egy, németül. 6. Aki nagyon
elcsodálkozik valamin, annak mije esik
le? - Tolvaj szülője, egy szólás szerint.
7. Balatoni üdülőhely a tó keleti részén.
- Testünk része. - „Regényes” női név.
8. Mely dolgok? - Döntnök a tornászversenyen vagy bokszmeccsen. Sajátos hétfokú hangsor. 9. Hozzánk. Eddig a napig. - Jelentős német költő
volt (Heinrich). 10. Magasan képzett
katonák. - Gyümölcs, amelyből nálunk
a legtöbb terem. 11. Tüskés állatka. Elő ellentéte. - Mák betűi keverve. 12.
Villamosok garázsa. - Készülődés színházi bemutatóra. - Bácsika. 13.
Paradicsom. - Fölé ellentéte. - Weber
operája. 14. Torok, bizalmas szóval. Lehel névváltozata. - Valamit akadályozó. 15. A kelleténél gyakrabban tölt a
pohárba. - Görög betű. - Valahol élő
ember.
FÜGGŐLEGES:
1. Fogd! - Shakespeare vígjátéka:
Vízkereszt, vagy ... akartok. - Korábbról
származó. 2. Előforduló, nyíló. - Lídia
becézése. - Női név. 3. Híd olaszul. Igék sajátos csoportjának jelzője. Előtagként milliószorost jelent. 4.
Olyan módon. - Bő, nagy. - Egyházi
emberek tanácskozása. 5. Aludttej alja.
- Újság vagy kártya. - Láng. 6. Hogy
nevezik azt, amikor a tekéző mindig a
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A bánya
Mit tudjátok ti, földfelettiek,
hogy mi a bánya?
Ahonnan jő a hő, erő, fény,
a szén,
mely puha, meleg takarót terít
a téli éjszakára.
A bánya harc. A bánya küzdelem.
Az ellenségünk mind a négy elem:
a levegő, a föld, a víz, s a tűz.
Mint fösvény pénzét,
úgy őrzi kincsét
a hegy, s a szellem:
a Bányarém.
Ő ott ül minden szikla tetején.
Rákönyököl a szénre, hogy szakadjon.
És Ő az omlás és törés.
Most bűzös gázt lehel reánk,
máskor halálos álmot fú szemünkre.
Majd itt lebeg a lelke köztünk.
Egy szikra kell csak, s Ő a robbanás,
a tűz. Lesújt.
Ha látja, másképp nem bír már velünk,
ránk hajtja titkos patakok vizét.
A pattogó gerendák közt, ha táncol,
érezzük vérünk keserű ízét.
Felkapkodunk a levegő után.
Verejtéket és fojtó port nyelünk.
Az ellenségünk mind a négy elem:
a levegő, a föld, a víz, s a tűz.
A bánya harc, a bánya küzdelem.
Megállás nincs
és hátra sincs.
Előre! Váj a vájár.
A főte pattan,
a csille csattan,
Mint gépfegyver ropog a réselő.
Izmok feszülnek
és sújt a csákány.
Végig a tárnán
sziszeg a szél.

megmaradó bábukra gurít? Köznapi
nyelvben azt jelenti, hogy mindent
learat. - Intő jel, latin szóval. Alkalmazott,
rövidítve.
7.
Hörpinthetnék. - Bádog. 8. Jókedvű. Szólás: Bottal ... a lába nyomát. - A
magyar melyik nagy nyelvcsalád tagja?
9. Kereskedő. – Szerváló teniszben,
asztaliteniszben vagy röplabdában.
10. Koszinusz, röviden. - Lehagy egy
másik járművet. - Leng a zászló. 11.
Főleg ilyen futószámok vannak az
atlétikában. - Az 5. sorban is szereplő
fizikus. - Szalonnát főz. 12. Királyi
fejdísz. – Egyiptomi Arab Köztársaság,
rövidítve. - Női név. 13. Világhírű brazil labdarúgó. - Operett bárónője. Tenyér összeszorítva. 14. Manfredi, a
híres olasz színész keresztneve. - A
germán mitológia egyik legismertebb
istene. A 2. sorban már szerepel. Gondozó, ellátó. 15. Folyton folyvást,

azaz ... untalan. - Magyar gyártmány: ...
in Hungary. - Leesve megfagyó eső
jelzője.
Beküldendő az öt vastagbetűs meghatározás megfejtése az 1. és 3. vízszintes,
valamint a 9., 11. számú függőleges
sorból.

A rejtvénypályázat
nyertesei
Márciusi rejtvényünk helyes megfejtése
a következő: KITARTÓAN MENNEK,
VILLÁMLÁTOGATÁS.
A nyertesek: Káldi Béláné, 8060 Mór,
Kodály Z. u. 13.; Király Albert, 3073
Tar, Májua 1 út 41.; Lőrincz Józsefné,
2840 Oroszlány, II. Rákóczi F. u. 25
II./9.
A nyereményeket postán küldjük el.
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Gépek morognak.
Tárcsák forognak.
Lövés, ha dobban:
miénk a szén.
Ragyog az arc.
Verejték hull.
Miénk a harc.
Megállás nincs,
és hátra sincs.
Előre! Váj a vájár.
E csatatéren nem évezredek,
évmilliók tekintenek le ránk.
Reszketnek értünk szerető szívek,
hullatnak könnyet ártatlan szemek.
Ez dicsőségünk, ez kenyércsatánk.
Küzdünk a célért:
fekete szénért.
Feketeszénből,
fehér kenyérért.
Nekik. Nekünk.
Percek peregnek.
Itt van a váltás.
Még sincs megállás,
mert a nyomunkba
dübörög újra a munka,
tovább a harc.
A főte pattan.
A csille csattan.
Mint gépfegyver ropog a réselő.
Megállás nincs.
És hátra sincs.
Előre! Váj a vájár.
Ma szombat van.
Fiókás fészkem vasárnapra vár.
És most kiszállok.
Megtörlöm arcom.
Más vív a harcon.
Úgy hív az otthon bársonyos szava.
Kenyeret, bort és húst viszek haza.

Könnyûipari Szakmai Nap
2011. május 19-én a BDSZ Székház
előadótermében a BDSZ könnyűipari
tagozatai szervezésében került sor a
Könnyűipari Szakmai Napra.
A rendezvény levezető elnöke, Varga
Éva, a Ruházatipari Tagozat vezetője, a
10 órakor kezdődő eseményen először
Rabi Ferencnek, a BDSZ elnökének
adott szót, aki megnyitotta a Szakmai
Napot.
Ezt követően korreferátumok hangoztak el a könnyűipar helyzetéről
Tomor János a Könnyűipari Ágazati
Párbeszéd Bizottság (KÁPB) munkáltatói oldalának társelnöke és Keleti
Tamás a KÁPB munkavállalóinak társelnöke előadásában.
Ezután a résztvevők véleményeinek,
hozzászólásainak elmondására nyílt
lehetőség.
A délelőtti program Dr. Pataki Pál a
TMTE elnöke, az INNOVATEXT Zrt
vezérigazgatója előadásával folytatódott, aki a „TEXPLAT által meghatározott irányok a könnyűiparban” címmel
tartotta meg tájékoztatóját.
A témához kapcsolódó kérdések,
vélemények után Kutasi Csaba szakér-

tő szólt a szakképzés helyzetéről a
könnyűiparban. Ismét kérdések, hozzászólások következtek, majd a résztvevőket ebéddel látták vendégül.
A délutáni program Borbély Szilvia
SZGTI kutató „A könnyűiparról, mint
többségében nőket foglalkoztató ágazatról – annak versenyhelyzetéről –
készült tanulmányok, megállapítások”
c. előadásával folytatódott.
Öt követte Dr. Deme Tibor a MOVA
Kft. tulajdonos-igazgatója, KÁPB
szakértő és Király Valéria a
Textiltisztító Egyesülés igazgatója,
KÁPB szakértő, akik: A REACH és az
abból adódó feladatok címmel tartottak
előadást.
A rendezvény utolsó előadását
„Bérek, kollektív szerződések, munkajogi viták, az ÜT választások tapasztalatai” Csanádi József, a BDSZ textilipari tagozatának vezetője jegyezte.
A Szakmai Nap befejezéseként
kitüntetéseket adtak át a könnyűiparban tevékenykedő és kiemelkedő munkát végző szakszervezeti tisztségviselők részére.
-h-

