
munkavállalói, az együttérzésüket kife-
jező mélyművelésben dolgozók, a 
bányásztársadalom egységét felmutató 
alágazatok képviselői, s a társszakszer-
vezetek, az ipari szakszervezeti szövet-
ség, s tágabb értelemben a Magyar 
Szakszervezeti Szövetség szolidaritását 
megjelenítő demonstrálók, a bányászok 
érdekharcával szimpatizáló magánsze-
mélyek. 

A minisztériummal szembeni oldalon 
felállított színpadon egymást követték a 
felszólalók, s az előttük hullámzó tömeg, 
egyetértő zúgással, kereplők és dudák 
hangjával reagált az elhangzott beszé-
dekre. 

Elsőként Rabi Ferenc a BDSZ elnöke 

szólt az egybegyűltekhez, majd az érin-
tettek részéről Mészáros István és 
Kernács László lépett a mikrofonhoz, 
végül Pataky Péter a Magyar 
Szakszervezeti Szövetség elnöke mon-
dott beszédet. A felszólalások között 
Beőthy-Fehér Szabolcs, a BDSZ taná-
csosa olvasta fel a különböző szerveze-
tek, szövetségek és társzakszervezetek 
szolidaritást kifejező leveleit. 

A demonstrációt követően, most nem 
került sor petíció átadására, mivel a 
BDSZ követelései nem változtak, így az 
előző évben átadott petíció továbbra is 
érvényben van. 

Az alábbiakban az elhangzott beszé-
deket idézzük ide.

egyszer felolvasni, hogy mit írt nekünk 
2012. november 23-án. Kérem, hallgas-
sátok meg.

„A korábban rokkantsági nyugdíjban 
részesült bányászok a korábbi nyugdí-
jukkal azonos összegű járadékra lesznek 
jogosultak. Akit már felülvizsgáltak, s 
ellátását csökkentették, az is a korábbi 
rokkantsági nyugdíjának megfelelő 
összegre lesz jogosult. Azok a bányá-
szok, akiket még nem vizsgáltak felül, 
és tudják igazolni, hogy bányászok vol-
tak, felülvizsgálat nélkül is visszakap-
hatják ellátásukat. A döntés végrehajtá-
sának szabályait munkatársaim haladék-
talanul kidolgozzák, a konkrét szabályo-
zásról a kormány 2012. december 5-én 
kíván döntést hozni.”

Ezt írta nekünk a miniszter úr. 
Kollégák! Tudjátok mi történt? 

Kaptunk ebben az ügyben folyamatosan 
híreket, konkrét esetekről. Itt van a téren 
Heves-megyéből az a kollégánk, akit 
felülvizsgálatra berendeltek, elvették a 
járadékát, elvették a juttatásait, majd 
30200.- forintos rehabilitációs ellátást 
állapítottak meg. 

(Folytatás a 2. oldalon)

1. A 150/1991-es Kormányrendelet - 
melyet hatályon kívül helyeztek - bizto-
sította a szén-külfejtéses bányatérségben 
dolgozó munkavállalók bányász szak-
mai nyugdíját. 30 év szolgálati idő után 
nyugdíjba vonulhattak a bányászok. 
Ennek visszaállítását vagy új, elfogad-
ható szabályozást kérünk. Két éve 
várunk erre.

2. A 2012. december 5-ei kormány-
döntés alapján megjelent 426/2012. 
(XII. 29.) Korm. rendelet a „volt” kül-
színi bányászokra nem vonatkozik, 
pedig a minisztérium arról tájékoztatott 
bennünket, hogy a korábbi elvett rok-
kant nyugdíjak helyett azonos ellátást 
biztosítanak számukra is. Az ígéret 
betartását kérjük.

3. 2012. január 1-i hatállyal megszün-
tetésre kerültek a föld alatt dolgozó 
bányászok átlagszámítási nyugdíj ked-
vezménye. Szeretnénk ezt visszaállítani.

Több mint kétezren gyűltek össze, 
hogy nyomatékot adjanak a bányászok 
követeléseinek. Kétszer annyian, mint 
az előző évben. Jöttek az érintett bányák 

Jó szerencsét, barátaim! Köszönöm, 
hogy itt vagytok, köszönöm, hogy a 
hóesésben is eljöttetek, köszönöm a 
konföderációk, a tagszervezetek, a civil-
szervezetek szolidaritását, s köszönöm 
azoknak is, akik a facebook-on, s más 
közösségi oldalakon az együttérzésükről 
biztosítottak bennünket. Köszönjük 
mindenkinek!

Legyetek velünk, értsétek meg prob-
lémáinkat, hogy végre érdemi intézke-
dések történjenek. Itt voltunk tavaly, 
ugyanezen a napon. Annyi változás tör-
tént, hogy most hó szállingózott, akkor 
egy kis eső esett, de az átadott petícióra 
– amiben kértük a bányászokat foglal-
koztató problémákra a megoldást – 
érdemi válasz nem érkezett. Azért 
vagyunk – egy év után – megint itt, mert 
nem hagyjuk, megmondtuk akkor, hogy 
nem hagyjuk! Akik kevésbé, vagy egy-
általán nem ismerik a történetet, jogosan 
kérdezhetik, hogy mit nem hagyunk. Azt 
ígérték nekünk, hogy azok a III. csopor-
tos rokkant nyugdíjasok és járadékosok, 
akiktől elvették a juttatásaikat, vissza-
kapják. 

Miniszter úr! Szeretném most még 

A BDSZ utolsó két és félévének legfontosabb érdekvédelmi küzdelmei a nyugdíj-
törvények, illetve a megváltozott munkaképességűekre vonatkozó szabályok átala-
kításával elvett három fontos juttatáshoz kapcsolódnak. 

Az egyik a külszínen dolgozó szénbányászati munkakörök kedvezményes nyug-
díja, amivel harminc év munka után el lehetett menni öregségi nyugdíjba. A másik 
az átlagkereset-számítási lehetőség, amely nyugdíjba vonuláskor adott lehetőséget 
egy kedvezőbb első, induló nyugdíjnak az elérésére. A harmadik pedig a rokkant 
nyugdíjasokhoz kapcsolt követelés volt: a harmadik csoportos rokkant nyugdíja-
soknak és egyes járadékosoknak adják vissza az elvett juttatásaikat. 

Ebben a három ügyben, a BDSZ-nek nem sikerült érdemi előrelépést elérnie. A 
mostani demonstráció után megkaptuk a Soltész Miklós által aláírt államtitkári 
levelet, melynek tartalmát a következőkben lehet összegezni. (A levelet a 7. oldalon 
közöljük! – a Szerk.)

Magyar közmondás, hogy: mást beszél, mint Bodóné, mikor a bor árát kérik. 
Nagyjából ez a jellemző erre a levélre is. Újratájékoztatnak minket, hogy milyen 
fontos volt a nyugdíjbiztosítási alap kormány általi megvédése, és tájékoztatnak 
arról is, hogy a bányászok mindenfajta juttatást megkaptak, illetve a legnehezebb 
körülmények között, a mélyművelésben dolgozók helyzetét a kormány a rendszer 
átalakításakor kiemelten kezelte. Ez a kiemelt kezelés azt jelentette, hogy a mély-
művelésben dolgozóktól nem vették el a szakmai nyugdíjat, nem változtattak rajta, 
és a bányatörvényben szabályozták. De rájuk vonatkozóan is van két kedvezőtlen 
döntés, továbbra is. Az egyik, hogy nem kapták vissza az átlagkereset-számítási 
kedvezményt, ami a nyugdíjuk szempontjából nagyon fontos, hogy meglegyen. A 
másik pedig, hogy 2013. január 1-től a korkedvezményes nyugdíj eltörlésre került 
és a jelenlegi helyzet szerint nem tudnak újabb időt gyűjteni a korkedvezményhez 
azok, akik 3, 10, 15, 20 éve dolgoznak a mélyművelésű bányászatban. Ebből faka-
dóan számukra sincs teljes körű megoldás. 

A szén külfejtéses szakmai nyugdíjról semmit nem írnak. Egyszerűen elvették 
ezt a nyugdíjat, megszűntettek egy szerzett jogot. Az államtitkári válasz lényege: 
szükséges, hogy ezek az emberek tovább dolgozzanak, mert a nyugdíjalap bizton-
ságát így tudják megőrizni. A harmadik csoportos bányászokra vonatkozóan a 
levélben nincs kedvező változásra utalás. 

Döntéshozó testületeinknek – az Elnökségnek és az Országos Tanácsnak – mér-
legelni kellett a levélben vázolt helyzetet és továbbra is az az álláspontunk, hogy 
ezt nem hagyjuk, ezt nem fogadjuk el! A testületek arról hoztak döntést, hogy újabb 
demonstrációt kell szervezni, meg kell keresni parlamenti képviselőket, újra a kor-
mányfőhöz kell fordulni (habár az idézett levélben rá hivatkoznak, hogy az ő meg-
bízásából is válaszolnak, tehát ezt a választ a miniszterelnök úr is támogatja!) és a 
következő hetekben a problémánkat a nyilvánosság előtt is jelezni fogjuk. Az újabb 
demonstráció időpontjáról is döntöttünk, ennek kapcsán ismét erőteljesen hangsú-
lyozom: nem szeretnénk, ha bárki azt gondolná, hogy pártpolitikai megbízásból 
lefolytatott akcióról van szó. Egy 101 éves hagyománnyal és múlttal rendelkező 
szakszervezet a két és fél éve elvett munkavállalói szerzett jogokért lépett és lép fel, 
s nem fogjuk engedni, hogy egyik napról a másikra, tájékoztatás, egyeztetés nélkül 
ezt megtegyék. 

Ki fogunk állni, az újabb demonstrációt megrendezzük, a résztvevők számát 
pedig bővítjük. Ígéretet kaptunk arra, hogy nemzetközi szervezeteink elsőszámú 
vezetői is eljönnek és beszédet mondanak. Biztosítanak bennünket az európai és a 
világ szervezett ipari munkásainak szolidaritásáról. Meg fogjuk szervezni a nem-
zetközi akciókat is, a korkedvezményes nyugdíj ügyében pedig, más szakmákkal 
együttesen, erőteljes lépéseket fogunk tenni. 

Megengedhetetlen, elfogadhatatlan, hogy azok az emberek, akik elkezdenek 
tizenhat-tizennyolc éves korukban dolgozni és folyamatos váltóműszakban dolgoz-
nak, ne legyenek abban a helyzetben, hogy lássák a szakmai pályafutásuk végét. 
Ma Magyarországon úgy néz ki a helyzet, hogy valaki ledolgozik ötven évet, aztán 
rá kell dolgoznia ahhoz, hogy elmehessen teljes jogú öregségi nyugdíjba. Esélye 
sincs, hogy ezt elfogadható egészségi állapotban megérje, s még hosszú éveken 
keresztül élvezhesse a megérdemelt pihenést. Ma a munkáltató, ha akarja, akkor 
sem tudja kifizetni az utolsó öt évben a nyugdíjat a munkavállaló helyett. 
Semmilyen lehetőség nincs a több műszakos egészségkárosító hatásoknak az elfo-
gadtatására. 

A munkavállalónak az a választása, hogy kezdjen el dolgozni, dolgozzon, amíg 
bír. Hatvanöt éves korában már képtelen lesz ellátni a munkáját. 

A bányaiparban pedig különösen jellemző, hogy a nehéz fizikai munkavégzés 
miatt az ízületek megbetegszenek, az egészség hamarabb megromlik. Sokszor látja 
az ember, hogy mikor kollégáink elkezdik a munkát, öt-tíz-húsz perc kell ahhoz, 
hogy összeszedjék magukat, hogy újra működjenek az ízületek, hogy tudjanak arra 
figyelni, amit csinálnak. Ezektől az emberektől vették el a korengedmény, a kor-
kedvezmény és a külfejtésen dolgozóktól a szakmai nyugdíj lehetőségét is. 

A BDSZ ezt nem engedheti meg. Folyamatosan jelezzük, hogy ezek elfogadha-
tatlan döntések, s addig kell ezt a nyomást fenntartani, amíg az érintettek számára 
elfogadható megoldást nem tudunk elérni. Ha kell, ez tarthat éveken keresztül, ha 
kell, tarthat évtizedeken keresztül, de meggyőződésem, hogy ha nem tennénk elle-
ne semmit, akkor az ilyen elhibázott döntéseket támogatnánk, a munkavállalók 
ellenében, s ez egy szakszervezet számára elfogadhatatlan lenne. 

Rabi Ferenc
a BDSZ elnöke

1. szám Bu da pest, 2014. február101. év fo lyam 90 fo rint

Tovább

Ez a helyzet elfogadhatatlan!
Rabi Ferenc a BDSZ elnöke

Napra pontosan az egy 
évvel ezelõtti demonstráci-
óhoz képest, 2014. január 
29-ére, újabb tiltakozást hir-
detett meg a Bánya-, 
Energia és Ipari Dolgozók 
Szakszervezete, az Emberi 
Erõforrások Minisztériuma 
elé. A demonstráció célja 
szinte változatlan:

Demonstráció
megismételve



(Folytatás az 1. oldalról)
Azt is közölték vele a második felül-

vizsgálat során (mert természetesen 
nem fogadta el ezt a döntést), hogy ezt 
sem kapja, mert erre sem jogosult, s 
készüljön arra, hogy vissza kell fizet-
nie az eddig felvett összeget. 

Mondok másik példát. Nem régen 
tatabányai kollégától kaptunk egy 
faxot, amiben segítséget kért. 
Bányában aknászként dolgozott. 
Megsérült a gerince munkabalesetben. 
Ezt követően egy teljes, véglegesnek 
ítélt munkaképesség-csökkenési hatá-
rozatot kapott, amiben harminc száza-
lékra ítélték. Ez alapján a második 
felülvizsgálaton már azt közölték, 
hogy ez sincs, az összes juttatását 
elvették. Bíróságra mentünk az ügyé-
ben. És lehet a járadékos bányászok 
problémáit még sorolni hosszan. 
Ugyanilyen ügyről értesítettek ben-
nünket Borsod-megyéből, ahol huszon-
két év külfejtéses munka után megálla-
pították a munkaerő-csökkenést, meg-
állapították a kollégánk számára, hogy 
III. csoportos rokkantnyugdíjas, mert 
hatvanhét százalékos az egészségkáro-
sodása. Mi történt? A felülvizsgálaton 
elvették tőle ezt a juttatást, neki is 
megállapították a 30200.- forintot. 
Megfellebbezte a határozatot, s most 
várja, hogy milyen döntés születik. 
Remélem, hogy a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
szakigazgatási szervei a jövőben nem 
viszik tovább ezt a gyakorlatot. 
Megállítják, és nem hozzák az általunk 
képviselt bányásznyugdíjasokat, rok-
kantnyugdíjasokat, járadékosokat kilá-
tástalan élethelyzetbe. 

Nem hagyjuk! (a tömeg zúgva ismét-
li: nem hagyjuk!)

A jelenlegi Alaptörvényünk is azt 
mondja, hogy Magyarország arra 
törekszik, hogy minden állampolgárá-
nak szociális biztonságot nyújtson. Az 
Alkotmánybíróság korábbi döntései 
pedig kimondták, hogy megszerzett 
jogok azonnali hatályú megvonása, 
illetve átalakítása alkotmányellenes! 

Kérem! Ezek az emberek egyik nap-

Jó szerencsét! Remélem, hogy szem-
ben, a minisztériumban is hallják a 
hangomat, azt, hogy miért jöttünk ma 
ide. A munkatársaim nevében is 
köszönöm mindenkinek, aki eljött, és 
azoknak, akik tavaly is itt voltak. Mi 
békésen szeretnénk közös nevezőre 
jutni a kormánnyal abban, hogy min-
denki, aki érintett, kapja vissza a 
járandóságát. 

Követeljük, hogy mindenkinek állít-
sák vissza a harminc év munka után 
járó, megérdemelt szolgálati nyugdí-
jat! 

Köszöntöm a mélyművelésben dol-
gozó kollégákat és mindenkit, aki 
velünk szolidaritást vállalnak, s azt 
kívánom, hogy úgy menjünk innen 
haza, hogy nyomatékos hangsúlyt 
adtunk követeléseinknek. Huszonhét 
évvel ezelőtt, választottam ezt a szép 
szakmát. Ennek a hivatásnak minden 
lépcsőfokát végigjártam. Becsülettel 
végigdolgoztam az időt, s hittem 
abban, amit régi, tapasztalt kollégáim 
is mindig mondtak: ha tisztességesen 
végzed a munkádat, ha a képességeid-
hez képest a legtöbbet nyújtod, akkor 
innen mehetsz korkedvezménnyel 
nyugdíjba. Ez került most veszélybe!

Azok a dolgozók, akik folyamatos 
munkarendben dolgoznak, és minden 
áldott ünnepen, hétvégén eljönnek a 
családjaiktól, hogy megteremtsék a 
biztos megélhetést, azok, velem 
együtt, valamilyen szinten sérülnek, 

legyenek átmeneti szabályok. 
Megbeszéltük az érintett kollégákkal, s 
ők vállalták is, hogy egy-két-három 
évet, vagy még többet továbbdolgoz-
nak, de legalább tudják, hogy mire 
számíthatnak és mi vár rájuk? Ők is 
szeretnék megélni a nyugdíjas kort, ők 
is szeretnék látni és nevelni az unokái-
kat. Higgyétek el nekem, hogy aki 
ilyen munkakörülmények között, 
három műszakban, folyamatos munka-
rendben dolgozik, mint ahogy azt 
kimutatták a mérések, a fiziológiai 
orvos egészségügyi vizsgálatok, előbb-
utóbb egészségkárosodást szenved. 

Nem akarjuk, hogy ez bekövetkez-
zen! Szeretnénk, ha megmaradna, vagy 
az általunk javasolt átmenettel elfogad-
nák, hogy legyen szénkülfejtéses 
bányász szakmai nyugdíj. Ne vegyék 
el! Nem akarjuk, nem hagyjuk! (han-
gos helyeslés, bekiabálás: nem hagy-
juk!)

Kollégák! Úgy gondolom, hogy 
azok, akik most itt vannak, tudják, 
hogy a BDSZ a törekvéseik mögött áll. 
Kérdezték tőlem többen, hogy mi lesz, 
ha ez a fellépésünk sem hozza meg a 
várt eredményt? Azt tudom mondani, 
hogy folyamatosan jelezni fogjuk a 
hatalomnak, hogy ne vegyék el tőlük az 
egyetlen reményt, amire számítottak: 
majd elmehetnek harminc év után 
nyugdíjba. De legalább az a reményük 
meglegyen, hogy az átmeneti kedvez-
ményt megkapják. Ehhez még egy dol-
got szeretnék hozzátenni. A korkedvez-
ményes nyugdíjrendszerbe – amit most 
január elsejétől elfogadnak -, különbö-
ző mérések után ők nem kerülhetnek 
be, mert új szakmák, új munkakörök 
nem kerülhetnek be a korkedvezmé-
nyes munkakörök jegyzékébe. Így ők 
soha nem lesznek erre a nyugdíjlehető-
ségre jogosultak. Kértük, kérjük, sőt 
követeljük, hogy segítsenek ezeknek az 
embereknek! Ha nem, jöjjön ide legkö-
zelebb valaki és mondja el, hogy mi az 
oka annak, hogy nem kapják meg ezt a 
szakmai nyugdíjat, és egyáltalán miért 
vették el tőlük? Jöjjön ide, indokolja, 
vagy mutassa meg azt az egészségügyi 

mérést, amit megcsináltak és bizonyí-
tották, hogy nincs már egészségkárosí-
tó hatás a bányában.

Mint ahogy elhangzott a levélben, 
1985-től tíz éven keresztül vizsgálták 
ezeket a munkaköröket, és megállapí-
tották számukra ezt a szakmai nyugdí-
jat. Most pedig minden indoklás nélkül 
tűnt el, egyik napról a másikra, egyik 
óráról a másikra. 

Nem hagyjuk! Nem akarjuk! Nem 
hagyjuk! (A tömeg ütemesen kiabálja: 
Nem hagyjuk! Nem akarjuk!)

Itt vannak a kollégáink, akik keresik 
az igazukat. Vannak olyanok, akik 
elmondták, hogy bányászok voltak, 
bíróság ítélt meg nekik különböző jut-
tatásokat, és úgy gondolták, hogy nincs 
olyan döntés, ami ezt felülírja, hiszen a 
bíróság ítélte meg számukra. Ennek 
ellenére elvettek tőlük juttatásokat. 
Holnap lesz éppen egy olyan per, 
amelyben az egyik bányásztársunk, - 
most itt van a demonstrálók között – 
érdekelt. Remélem, hogy amikor 
elhangzik a felszólítás, hogy „vádlott, 
álljon fel”, minden ott jelen levő 
bányásztársa feláll majd. Mi ott 
vagyunk veled, melletted.

Kedves barátaim! Tisztelt demonst-
rálók!

Itt vannak egy páran azok is, akik az 
utolsó mélyművelésű szénbányában 
dolgoznak, és akik számára nagyon 
fontos lenne, hogy az átlagkereset-szá-
mítási kedvezmény megmaradjon. Ez 
biztosított a bányászok számára, akik 
nem értek el munkakörükben - külön-
böző okoknál fogva - egy átlagos szin-
tet, hogy ők is tisztességes nyugdíjat 
kaphassanak. Ez az átlagszámítási ked-
vezmény elvonás, egyes kollégáinknál 
akár húsz-harmincezer forint induló 
nyugdíjvesztést is okozhat. Úgy gondo-
lom, hogy ha mások, akik előttük 
elmentek, megérdemelték, ők is megér-
demlik, hogy ezt az átlagszámítási ked-
vezményt megőrizzék. Azok is megér-
demlik, akik tizenöt évvel ezelőtt el 
kellett, hogy hagyják a munkahelyeket, 
de letöltöttek egy meghatározott időt a 
föld alatt, és megígérték nekik, hogy 

megkaphatják az átlagos nyugdíjat. 
Nem értjük, hogy mért vették el, nem 
értjük, hogy mért nem lehet visszaad-
ni? Az érintett kollégákkal együtt 
mondhatjuk: ezt sem hagyjuk! 

Nem hagyjuk! (a tiltakozók kerep-
lők, sípok, dudák hangjától kísérve 
ismétlik: nem hagyjuk!)

Tisztelt demonstrálók! Kedves bará-
taim! 

A szerzett jogokat nem illik úgy 
elvenni, hogy nincs indoklás mellé. 
Inkorrekt az is, amit a Magyar Nemzet 
írt, hogy azért vagyunk itt, mert párt-
politikai megbízatást teljesítünk. Innen 
üzenem: semmi köze a bányászkövete-
léseknek a pártpolitikához! Két és fél 
éve – nem a mostani választási kam-
pányban – jeleztük már, hogy ezek a 
változások nem fogadhatók el. Ez év 
január 6-án kaptuk meg a hivatalos 
választ a minisztérium államtitkárától, 
hogy a tavalyi petícióban megfogalma-
zottakat nem támogatják. Nem lehet a 
bányászokat ebbe a helyzetbe hozni. 
Két és fél éve kezdtük és nem most. 
Innen mondom: ha nem lesz változás, 
meg fogjuk kérni a külföldi kollégáin-
kat, globális és európai szinten is, hogy 
legközelebb jöjjenek el, hozzanak kép-
viselőket, mondják el, hogy ez, hogy 
szokott történni tőlünk egy kicsit távo-
labb levő országokban és meg kell, 
hogy közösen értessük, ez a helyzet így 
elfogadhatatlan. Ennek a feltétele a 
szolidaritás, ennek a feltétele – amit 
most megköszönök -, hogy itt vannak 
velünk a társszakszervezetek is, ennek 
a feltétele, hogy közösen álljunk ki 
egymásért. Ha ez megtörténik, ki tud-
juk kényszeríteni a szénkülfejtéses 
bányászoknak, minimum az átmeneti 
rendelkezéseket, el fogjuk érni az 
átlagkereset-számítás visszaállítását és 
a járadékosoknak, a III. csoportos rok-
kantaknak a juttatásait is megpróbáljuk 
visszaszerezni, s megőrizni. 

Ebben fogjunk össze, ez a szakszer-
vezet küldetése. Mi képesek vagyunk 
rá, hogy közösen, együtt, szolidaritás-
ban elérjük a céljainkat. 

Jó szerencsét!
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ról a másikra kerültek kilátástalan élet-
helyzetbe. Nincs számukra – immár 
több mint két éve – teljes körű megol-
dás. Követeljük, hogy a külszínről a 
23/91-es Kormányrendelettel elküldött, 
illetve járadékot és III. csoportos rok-
kantnyugdíjat kapott bányászok számá-
ra legyen végre megoldás, amelyet szá-
mon is lehet kérni. És egyéni esetekben 
sem fordulhat elő, hogy a kollégáink, a 
volt pajtásaink elvesztik az ellátásukat. 

Mert ezt nem hagyjuk! (a demonstrá-
ció résztvevői együtt skandálják: nem 
hagyjuk!)

Ugyanilyen kilátástalan helyzetbe 
kerültek azok a bányász kollégáink, 
akik itt vannak a szénkülfejtéses bányá-
szok képviseletében. Ők úgy gondolták, 
hogy a húsz éve fennálló szakmai nyug-
díjuk biztosítva van és az egészségkáro-
sító munka - amelyik a bányagödörben 
folyik, háromszáz méter mélyen, por, 
gáz, különböző külső biológiai és egyéb 
más hatásoknak kitéve - alapján meg-
marad a külszíni nyugdíjlehetőségük és 
harminc év után elmehetnek öregségi 
nyugdíjba. 2012. január 1-től ezt elvet-
ték tőlük, s biztos vagyok benne, hogy 
amíg ezt nem tudjuk rendezni, vissza 
fogunk jönni, mert nem hagyjuk!

Nem hagyjuk! (hangos nem hagyjuk 
felkiáltások)

2012. július 2-án, Soltész államtitkár 
úr a következőket nyilatkozta a televízi-
ós vitában:

„Vannak hibák, vannak olyan rossz 
döntések, amelyek a kormányrendele-
tek során nem derülnek ki, amit helyre 
fogunk tenni. Igaz ez a harminc év 
fölötti munkát elvégzett földfelszíni 
bányamunkásokra is.” Majd november 
13-án, miniszter úr, a következő levelet 
küldte a BDSZ részére.

„A szénkülfejtéses bányában dolgo-
zók bányász nyugdíjra voltak jogosul-
tak, s e kedvezményük ez évtől meg-
szűnt, ugyanakkor korkedvezményre 
nem jogosultak. Az előterjesztés erre az 
esetre is tartalmaz javaslatot.” A javas-
lat nem jött. A BDSZ az elmúlt egy 
évben kompromisszumos megoldások-
ra tett javaslatot. Azt mondtuk, hogy 

az egészségük megsínyli a nehéz mun-
kakörülményeket. A magam tapaszta-
latából mondom, hogy tönkremennek 
az ízületek, gyakori a mozgásszervi 
megbetegedés, az alvászavar, a szerve-
zet minden módon jelzi, hogy elég! Ezt 
csak azok tudják igazán megérteni, 
akik hasonló körülmények között vég-
zik munkájukat. 

Látom, hogy sokan vagyunk, de még 
többen leszünk, sokkal többen, s ahogy 
mi elmentünk külföldi kollégáinkhoz 
tüntetni, ők is eljönnek majd, hogy 
kifejezzék együttérzésüket Megmu-

tattuk, megmutatjuk, s meg fogjuk 
mutatni, hogy milyen erősek vagyunk! 
Erősek vagyunk, mert tudjuk, hogy 
mit akarunk, tudjuk, hogy csak össze-
fogva és közös akarattal érhetünk el 
eredményt a saját ügyünkben! Arra 
kérlek benneteket, hogy úgy a külszíni, 
mint a mélyművelésű bányászatban 
dolgozók, magunk mögött tudva a társ-
szakmák dolgozóinak szolidaritását a 
szakszervezet támogatását, tartsunk ki 
a vívmányaink megvédése érdekében. 

Ehhez kívánok valamennyiünknek 
jó szerencsét!

Jó szerencsét! Kollégák! Nekem már 
tavaly nyugdíjba kellett volna mennem. 
De ez nem történt meg, mert elvették ezt 
a lehetőségemet. Ilyenkor az ember gon-
dolkodóba esik, hogy mitévő is legyen. 
Ötvennyolc évesen már fizikálisan nem 
bírjuk a megterhelést. Folyamatos mun-
karend, por, zaj, egyéb ártalmak, melyek 
a hosszú évek során, lassan felőrlik az 
egészséget. Magas vérnyomás, derékfá-
jás, idegrendszeri problémák, és sok min-
den még, amely az egészségünk ellen 
dolgozik. A szervezetünk elhasználódik, 
megkopik, felmondja a szolgálatot. 

Miért vette el a kormány azt a lehető-
séget, hogy harminc év után igénybe 
vehessük a jól megérdemelt, s az egész-
ségünk szempontjából mindenképpen 
indokolt nyugdíjat?

Nem értjük. Ha belegondolok abba, 
hogy nekem még hat és fél évig kell 
naponta a harminc emelet magasba fel-
mászni – mert menni már valószínűleg 
nem tudok majd – akkor kilátástalannak 
látom a jövőmet, s nem tudom, hogy mi 
lesz velem. 

Ezt nem hagyhatjuk, ezt nem hagyjuk!
Köszönöm a figyelmet!

Ez a helyzet elfogadhatatlan!

Erõsek vagyunk, mert tudjuk,
hogy mit akarunk!

Mészáros István a Mátrai Erõmû Zrt Visonta bánya kotrómestere

Nem értjük, hogy 
miért vették el?

Kernács László a Mátrai Erõmû Zrt
visonta bánya kotrómestere



tek az emberek, még zuhogott a hó. 
Mégsem rettentek meg, kötelességük-
nek tartották, hogy a saját érdekük 
védelmében fellépjenek. Két kollé-
gánk, Visontáról, személyes sorsán 
keresztül is bemutatta, hogy milyen 
fontos a harminc év utáni bányász-
nyugdíj-lehetőség. 

Azok a képviselők, akik a parla-
mentben megnyomták a gombot, hogy 
igen, el kell venni a bányászoktól a 
korkedvezményes nyugdíjat, jöjjenek 
el hozzánk, és győződjenek meg saját 
szemükkel arról, hogy milyen körül-
mények között dolgoznak a külfejtéses 
bányászok. Mert nagyon az az érzé-
sünk, hogy a mostani kormányzat a 
külszíni bányamunkát nem ismeri el 
bányász tevékenységnek. Ők csak azt 
tekintik bányászatnak, ami a föld alatt 
zajlik. Holott mi százötven-háromszáz 
méter mélyen dolgozunk, folyamatos 
műszakban. Öt-tízemeletes gépekre 
kell kétszáz-háromszáz lépcsőn feljut-
ni, mert lift az nincsen. El lehet képzel-
ni, amint egy hatvanéves ember kezé-
ben a szerszámokkal – ami k.b. tizenöt 
kiló – elindul, hogy felérjen. Vagy, 
amikor öt emelet magasságban kell 
görgőt cserélni, aminek a súlya ötven-
hatvan kiló. Hogy tud ezzel megbir-
kózni egy olyan dolgozó, akinek a 
szervezete már mindenfajta egészség-
ügyi problémával küszködik? 

De visszatérek a legfájóbb ponthoz. 
Miért nem kérdeztek meg minket? Egy 
korrekt tárgyalási folyamatban lehetett 
volna közös megoldást találni erre is. 
Mi nyitottak vagyunk a kompromisz-
szumra. De ezt a lehetőséget sem adták 
meg nekünk. 

Így nincs más lehetőségünk, mint 
tovább demonstrálni, s minden – a 
szakszervezet számára biztosított – 
eszközzel addig harcolni, amíg nem 
érünk el eredményt.

A bányászok határozottan visszautasít-
ják azokat az állításokat, miszerint a 
szerdai – január 29-i – demonstráció-
juknak politikai oka és célja lett volna 
– írja közleményében a Bánya-, 
Energia- és Ipari Dolgozók 
Szakszervezete cáfolatul a kormány-
párt MTI-hez eljuttatott közleményére. 
A BDSZ tavaly is ugyanezen a napon, 
ugyanezen a helyszínen, ugyanezt 
követelte: adja vissza a kormány a két 
évvel ezelőtt egyetlen tollvonással meg-
szüntetett szakmai nyugdíjukat és 
egyéb juttatásaikat. Idén azt követően 
döntöttek az újabb megmozdulásról, 
hogy a január 6-án, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától érkezett 
levélből kiderült: követeléseiket ismét 
semmibe vette a kormányzat. 

A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók 
Szakszervezete (BDSZ) a leghatározot-
tabban visszautasít minden olyan véle-
ményt, amely azt sugallja, illetve azt 
állítja, hogy a január 29-i, szerdai 
demonstráció pártpolitikai célt szolgált 
volna. A BDSZ a politikától függetlenül 
a tagjai érdekeit képviseli és védi – szö-
gezi le Rabi Ferenc elnök annak kap-
csán, hogy a tüntetésük napján a 

nagyobbik kormánypárt az MTI-hez 
eljuttatott közleményében pártpolitikai 
összefonódással vádolta a bányászmeg-
mozdulást. Rabi felhívja a figyelmet: 
tavaly is tüntettek, ugyanitt, ugyanek-
kor, ugyanezekért a célokért, s idén azt 
követően döntöttek az ismétlésről, hogy 
a január 6-án, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától érkezett levélből 
kiderült, követeléseiket ismét semmibe 
vette a kormányzat.

A szakszervezet közleményében 
határozottan leszögezi, hogy a demonst-
ráció nem „kampányfogás” volt, pusz-
tán a klasszikus érdekképviselet egyik 
megnyilvánulási formája olyan témák-
ban, amelyek több mint két éve érdek-
sérelmet jelentenek a magyar bányá-
szok egy részének:

- a szénkülfejtéses bányatérségben 
dolgozók elvett szakmai nyugdíja,

- a III. csoportos rokkant bányász 
nyugdíjasok és járadékos bányászok 
ellátásának estenkénti elvétele,

- a földalatti bányászok átlagkereset-
számítási kedvezményének megszünte-
tése.

Ezek olyan súlyos, valóságos problé-
mák, amelyek a bányászok és a bányász-

családok életminőséget hátrányosan 
befolyásolják. Eddig csak látszólagos, 
tessék-lássék egyeztetések voltak ebben 
a három ügyben, minden eredmény 
nélkül.

Ennek tükrében elfogadhatatlan – 
párthovatartozás nélkül – bármely kor-
mánytól, hogy amennyiben számukra 
kényelmetlen kérdéseket feszeget vala-
mely szakszervezet, vagy kiáll tagsága 
érdekeinek védelmében, akkor az ellen-
zék által történt „hergeléssel”, pártpoli-
tikai vagy kampánycélok felemlegeté-
sével próbálják elterelni a figyelmet a 
megoldásra váró gondokról – olvasható 
a közleményben.

A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók 
Szakszervezete – és nem a „Bányászok 
Demokratikus Szakszervezete”, aho-
gyan az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma reagálásában szerepel, 
mert ilyen szervezet nem létezik – fenn-
állása és működése alatt és a jövőben is 
minden alkalommal kiállt és kiáll az 
általa képviselt tagság érdeksérelmei 
ügyében, és jogos érdekei képviseleté-
ben, védelmében, „fújjon is a szél 
Keletről vagy Nyugatról, jobbról, avagy 
balról”.

A mai demonstráció legnagyobb része 
minket, a külfejtésen dolgozókat érinti. 
Több mint háromszázan vettünk részt 
a tüntetésen. Mint ahogy az a beszé-
dekben is elhangzott, a nyolcvanas 
évek közepén egy fiziológiai méréssel 
bizonyították be, hogy a külfejtéses 
bányamunka milyen egészségkárosítá-
sokkal jár. Ezt figyelmen kívül hagy-
va, a szolgálati nyugdíjat, 2012. január 
1-vel elvették. A kollégáink eddig 
elmehettek harminc év után nyugdíjba. 
Ami szomorú az egészben, sőt tisztes-
ségtelen, az az eljárás, amely során 
meg se kérdeztek minket, érintetteket. 

De itt vagyunk azok miatt a kollégák 
miatt is, akik a III. csoportos rokkant 
bányászok közé tartoznak. Akik tizen-
öt évet eltöltöttek a külfejtéses bányá-
szatban és egészségkárosodásuk meg-
haladta az ötven százalékot, azok is 
elmehettek nyugdíjba. Ezek a kollégák 
úgy érezhették, hogy egy méltányos 
eljárásban a jövőjük tisztességesen 
rendeződött. Most vizsgálatokra hívják 
őket vissza, s eddig – mindenkitől, akit 
visszahívtak – elvették a nyugdíját, s 
helyette rehabilitációs járadékot kap-
nak 30200.- forintot. S ahogyan itt 
elhangzott, volt olyan kolléga, aki 
megfellebbezte a döntést, mire még azt 
a 30200.- forintot is elvették tőle. 

Úgy gondolom, hogy igaza van 
Pataky Péternek. Ma mi jártunk így, de 
holnap bárki. A szolidaritás eddig aka-
dozva működött, de ma megmutatko-
zott, hogy milyen erő van benne. A 
Magyar Szakszervezeti Szövetség 
megalakulásával lendületet kapott az 
összetartás, összefogás. Az is ezt erősí-
ti, hogy ma többen voltunk, mint egy 
évvel ezelőtt. Az elmúlt napokban 
elterjedt egy hír, hogy elmarad a 
demonstráció. Én is kaptam érdeklődő 
telefonokat. De ez sem akadályozta az 
emberek elszántságát. Amikor 
Visontán és Bükkábrányban gyülekez-

Kedves barátaim! Jó szerencsét! A jó 
szerencse bizony nagyon kéne. De 
csak az persze kevés. Ma itt a bányá-
szok elvett jogai, juttatásai miatt jöt-
tünk össze, de nem csak a bányászo-
kért. Ha megteheti egy hatalom azt, 
hogy ami jogosan jár, ami társadal-
milag elismert, egyszerűen, egy toll-
vonással, s indoklás nélkül elveszi, 
akkor nem az számít, hogy ez hány 
embert érint. Nem az számít, hogy 
ma hányan dolgoznak külfejtésen. 
Nem az számít, hogy hány bányász-
kollégánk nyugdíját nem úgy állapít-
ják meg, ahogy az jogos lenne. Az 
számít, hogy mindenki sorra kerül-
het. Nagyon bízom benn, és tudom 
is, hogy a szakszervezeti közösség, a 
társszakszervezetek vezetői, tagjai 
ezt tudják. 

Itt voltam tavaly is, emlékeztek rá. 
Akkor azt mondtuk, reméljük, nem 
kell visszajönnünk, de vissza kellett. 
Akkor azt is mondtuk, hogy többen 
leszünk. Tavalyhoz képest, ha meg-
nézitek, van egy új zászló, itt a hátam 
mögött, a Magyar Szakszervezeti 
Szövetség zászlaja. Tavaly óta úgy 
döntöttünk, hogy létrehozzuk a leg-
nagyobb konföderációt. S nem azért 
hoztuk létre, hogy azt mondhassuk, 
hogy a legnagyobbak vagyunk, 
hanem azért, hogy ha jogos követelé-
seink vannak, bármelyik testvérünk-
nek, bármelyik közösségünknek, 
akkor együtt lépjünk ki. Itt, ma, a 

téren olyanok is itt vannak, akik 
tavaly nem voltak itt. Elsősorban 
őket köszöntöm én is. Itt vannak a 
pedagógus kollégáink, itt vannak az 
egyre nehezebb helyzetben lévő köz-
tisztviselőket, közalkalmazottakat 
képviselő vezetők, itt vannak a köz-
úti közlekedésben dolgozók, akiktől 
szintén elvettek egy csomó jogot és 
továbbra is félnek attól, hogy mi lesz 
a kedvezményeikkel. Itt vannak a 

többiek is, akik az Autonóm 
Szakszervezethez, vagy a 
Szakszervezetek Együttműködési 
Fórumához tartoznak, ott dolgoznak. 
Bizony a kultúrától a közigazgatáson 
át a közszolgáltatásig. S természete-
sen itt vannak a régi harcostársak. Itt 
vannak, az ipari szakszervezek, itt 
vannak a vasasok, a vegyészek, de itt 
vannak a postások is és a közlekedés 
legkülönbözőbb ágaiban dolgozók. 
Mert mindannyian tudjuk azt, hogy 
olyan helyzetbe kerülhetünk, mint a 
bányászok. 

Ma már többször esett szó arról, 
hogy mi van azokkal, akiknek meg-
változott a munkaképességük? 
Akiknek megromlott az egészségük? 
Bizony, ez nem csak a bányában for-
dul elő. Ez sok szakmában előfordul, 
és ma több tízezren vannak hasonló 
helyzetben, mint az így járt bányász-
kollégáink. Értük is itt vagyunk!

Itt vagyunk a szociális területen 

dolgozókért, azokért is, akikkel 
szemben hasonló technikát vetett be a 
kormány, mint veletek, hogy halogat, 
hogy bizottságokat hoz létre, hogy 
leveleket ír, de ténylegesen semmit 
nem tesz azért, hogy a körülményei-
ket megváltoztassák, hogy elismerjék 
a munkájukat. 

Mindannyian tudjuk, hogy ha ezt 
megtehették a bányászokkal, amit 
megtehettek 2012-ben és azóta, akkor 
ez mindannyiunkkal megtörténhet. 

Még egy fontos dolgot szeretnék 
nektek búcsúzóul mondani. Annak, 
amit itt a kormány művelt veletek, 
annak üzenete van. Üzenete van 
annak is, amit üzentek a megváltozott 
munkaképességűeknek, a megrok-
kantaknak. Az üzenet az volt, hogy ti 
nem kelletek! Gondoljátok meg. Aki 
ilyen üzenetet adott, annak azzal is 
számolnia kell, hogy neki is üzennek 
egyszer.

Köszönöm, hogy meghallgattatok.

Mindenki sorra kerülhet!
Pataky Péter, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke

Miért nem kérdeztek
meg minket?

Pápis László, a ME Zrt
BDSZ szervezetének titkára
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A bányászok határozottan
visszautasítják

Nem a politika vitte utcára a csalódott embereket



A demonstráció résztvevői közül három 
tapasztalt bányász-szakszervezeti tiszt-
ségviselőnek tettem fel a következő két 
kérdést:

1.  Miért szolidárisak azokkal, akik 
miatt eljöttek a minisztérium elé 
demonstrálni, hiszen az ő területüket 
nem érinti közvetlenül a tiltakozás tár-
gya?

2. A tavaly ilyenkor megtartott 
demonstráció után nem történt érdemi 
intézkedés a problémák megoldására. 
Van értelme ezek után is tiltakozni, utcá-
ra vonulni, demonstrálni?

Vasas Mihály a BDSZ Tatabányai 
Szövetségének elnöke.

1.  Azért fontos a szolidaritás, mert 
nekünk, akik a bányászatban lehúztunk 
harminc-negyven évet, s nekünk meg-
adatott az, hogy élvezhetjük a bányász-
kedvezményt, kötelességünk kiállni 
azok mellet a kollégáink mellett, akiktől 
most elvették ezt a juttatást. Úgy gondo-
lom, hogy erre nincs magyarázat, ez 
elviselhetetlen, ezt nem hagyhatjuk 
annyiban. 

2.   Meggyőződésem, hogy demonstrál-
ni addig kell, amíg az nem vezet ered-
ményre. Addig kell kiállni az érdekein-
kért, amíg a kormány nem ismeri fel, 
hogy döntése hibás volt, s nem korrigálja 
azt. A megoldás az lenne, ha nem kellene 

Rabi Ferenc úr részére
elnök
Tárgy: demonstráció bejelentésének
tudomásul vétele

Tisztelt Elnök Úr!

A bányászok számára a korábbi jog-
szabályokban nyújtott - az 1990-es évek-
ben főként a bányabezárásokra tekintet-
tel bevezetett - kedvezmények fontos 
elemeit sikerült az elmúlt években több-
fordulós tárgyalásokkal, részletes előké-
szítő munka után rendeznünk. A legutób-
bi lépés volt a korkedvezmény kedvez-
ményes igénybevételének a korábbinál 
előnyösebb szabályozása. Folyamatban 
van a szabályozásért felelős tárcával a 
nyugdíjas bányászok szénjárandóságára 
vonatkozó kérdések vizsgálata.

Sajnálattal értesültem arról, hogy 
mindezen közös eredményeink ellenére 
demonstrációra készülnek.

Budapest, 2014. január 22.

Üdvözlettel: Soltész Miklós
Emberi Erőforrások Minisztériuma

államtitkár

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Soltész Miklós úr Államtitkár 

Tisztelt Államtitkár Úr!

A 4715-3/2014. iktatószámú levelére 
válaszolva, először is azt szeretném 
jelezni, hogy két évvel ezelőtt törölték el 
a speciális bányászjuttatásokról rendel-
kező 150/1991-es és 23/1991-es Korm. 
rendeleteket. Előtte is, utána is jeleztük, 
hogy ezzel komoly érdeksérelmeket 
okozhatnak, majd okoztak a szén-külfej-
téses bányászoknak, a III. csoportos 
bányász rokkant nyugdíjasoknak és a 
föld alatt dolgozó bányászok egy részé-
nek. 

Ígéreteik ellenére egy év alatt nem 
értünk el eredményt, ezért szerveztük 
meg 2013. január 29-én a demonstráci-
ónkat. Jeleztük, hogy a bányászok nem 
tudják elfogadni a kialakult helyzetet. Az 
átadott petíció után újabb érdemi egyez-
tetések fél évig nem történtek. Az újabb 
demonstrációs bejelentésünk után, 
melyet kérésükre az árvízhelyzet miatt 
halasztottunk el, a szén-külfejtéses szak-

az utcára vonulnunk, hanem a tárgyaló-
asztal mellett, akár kölcsönös kompro-
misszumokon keresztül születne megál-
lapodás ebben a dologban. Egy nem 
lehetséges: a félmegoldás. A bányászaink 
jogos juttatását illetően nincs kompro-
misszum. Azt meg kell, hogy kapják. A 
módjáról és mértékéről lehet egyezkedni.

Rákos Sándor, a BDSZ Nógrád-megyei 
Bizottságának elnöke.

1.  Azért vagyunk szolidárisak az aktív 
kollégák problémáival, mert valamikor 
mi is dolgoztunk. És bár már nyugdíja-
sok vagyunk, de eljövünk, mert az a 
petíció, amit a BDSZ már tavaly átadott 
és az azóta is tartó folyamatos levelezés 
a minisztériummal, eddig nem hozott 
eredményt. A külszínen dolgozó embe-
rek harminc év kemény és egészségre 
ártalmas munkája után megérdemlik, 
hogy tisztességes nyugdíjban részesülje-
nek. Én kérem azokat a döntéshozókat, 
hogy aki még nem tette, menjen el a 
MERT visontai, vagy bükkábrányi 
bányaüzemébe, s győződjön meg róla, 
hogy az ott dolgozó kollégáink kérése 
egyáltalán nem alaptalan. 

2.  Demonstrálni érdemes és kell is. 
Éreztetni kell azt, hogy a BDSZ mögött 
ott áll több ezer ember, akik együtt érez-
nek és személyesen, tevőlegesen is fel-
szólalnak a pajtásaik érdekében. Mi, 

mai nyugdíj átmeneti szabályozása érde-
kében történt egyeztetés, majd elsősor-
ban a 426/2012. Kormányrendelet 
módosításának ügyében egy alkalom-
mal. 

Az átadott petícióban jelzett három 
jelentős probléma közül egy sem oldó-
dott meg: 

- a szén-külfejtéses bányatérségben 
dolgozó bányászok elvett szakmai nyug-
díja, melynek rendezését Ön a tv vitában 
is megígérte, mai napig nem került meg-
oldásra, 

- a III. csoportos bányász rokkant 
nyugdíjasok ellátását továbbra is elve-
szik, 

- nincs megoldás a bányászok átlagke-
reset-számítási kedvezményének vissza-
állítására. 

Mint ahogy azt Önnek az utolsó tár-
gyaláson, majd telefonon is elmondtam 
és előző levelemben is közöltem, a 
bányászok nem tudják elfogadni az 
Önök által kialakított helyzetet. Két éve 
nincs az érintett bányászok számára elfo-
gadható megoldás. 

Megköszöntük, hogy újra igénybe 
lehet venni az első öt év után egy év 
korkedvezményt, sőt ezt három évre 
módosították, de a három fontos problé-
ma nincs megoldva. 

Előre szeretném jelezni, hogy ered-
ménytelenség esetén újabb, de már nem-
zetközi részvételű demonstrációt, helyi 
és központi szakszervezeti akciókat szer-
vezünk, a szükséges kompromisszumok-
ra épülő, a bányászok által elfogadható 
szabályozás kialakítása érdekében. 

Válaszom elfogadását kérve kívánok: 
Budapest, 2014. január 24. 

Jó szerencsét! 
Rabi Ferenc elnök

Miniszterelnökség 
Dr. Orbán Viktor Úr
Magyarország miniszterelnöke

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Tájékoztatom, hogy a Bánya-, 
Energia- és Ipari Dolgozók 
Szakszervezete 2014. január 29-én 
demonstrációt tartott az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma előtt a több 
mint két éve húzódó, a bányászokat és 
bányász nyugdíjasokat hátrányosan érin-
tő szabályozás megoldásért. Ezek a 
következők:

A bányászok tiltakozó akciójukkal szoli-
dárisak voltak, s ezt táviratban, e-mail-
ben, a facebookon, illetve személyes 
jelenlétükkel is kifejezték a hazai ágaza-
ti és szakmai szakszervezetek, érdekvé-
delmi szövetségek, mozgalmak, ember-
jogi aktivisták, magánszemélyek. 
Természetesen számosan voltak olya-
nok, akik levelet nem küldtek, de a hely-
színen erősítették a munkavállalói 
együttmozdulást, azt, hogy harcunkban 
nem vagyunk egyedül!

Szolidaritásukat és együtt érző támo-
gatásukat, ezúton is köszönjük!

Az alábbiakban a BDSZ-hez írásban 
érkezett szolidaritási levelek szerkesz-
tett változatát közöljük.

*
A Mezőgazdasági, Erdészeti, 

Élelmiszeripari és Vízügyi Dolgozók 
Szakszervezete egyetért a Bánya-, 
Energia- és Ipari Dolgozók 
Szakszervezete követeléseivel és terve-
zett demonstrációjukat támogatja.

A nemzetgazdaságunk egyik legfon-
tosabb szereplői a bányákban dolgozók, 
akik sok esetben emberfeletti munkát 
végeznek, hogy teljesítsék a feladataikat.

Szakszervezetünk minden olyan 
törekvést támogat, amely a magyar 
bányászok életminőségét, egészségét és 
anyagi megbecsülését, pozitívan befo-
lyásolja.

Kívánjuk, hogy demonstrációtok 
eredményes legyen, amelyhez szakszer-
vezetünk is tevékenyen hozzá kíván 
járulni.

Budapest, 2014. január 21.
Asztalos Sándor elnök

*
A Nyomdaipari Dolgozók 

Szakszervezete, elnöksége és minden 
tagja szolidaritást vállal a bányászok 
érdekvédelmi harcával, ezért a nyomdá-
szok is részt vesznek a Bányász 
Szakszervezet szerdai demonstrációján.

A Nyomdászszakszervezet maximáli-
san támogatja és egyet ért a demonstrá-
ció céljával.

A társadalmi béke törékeny, ennek 
megbontása túlhevíti a társadalmat és 
ellenőrizhetetlen konfliktusokhoz vezet. 
Szerintünk tárgyalásra, megállapodásra, 
konszenzusra van szükség. Tudatában 
vagyunk a felelősségünknek, de határo-
zottan fellépünk a bányászokkal együtt 
a jogos követelésük teljesítése érdeké-
ben.

nyugdíjasok, ezt kötelességünknek tart-
juk, s ha kell, eljövünk mindaddig, amíg 
érintett kollégáink sorsa megnyugtatóan 
nem rendeződik.

Székely Jenő, a bauxitbányászok szak-
szervezeti tanácsának elnöke.

1.  Én ezt álkérdésnek tartom, hiszen a 
szakszervezetben a szolidaritás az maga 
a szakszervezet. Ha nem lennénk szoli-
dárisak a kollégáinkkal, akkor nem len-
nénk szakszervezet. Az teljesen egyértel-
mű, hogy ha egy szervezeten belül egy 
szakmai csoportnak gondjai támadnak, 
akkor a másiknak segítenie kell. Még 
akkor is, ha ez már az adott csoportot 
nem érinti. Ugyanis ez a szakszervezeti 
mozgalom alapja. 

2.  Megint csak azt mondom, hogy a 
szakszervezeti mibenlétünk kérdőjele-
ződne meg, ha nem addig küzdenénk egy 
fontos, közös ügyért, ameddig abban 
eredményt nem érünk el. A hatalomnak 
mondania kell valamit. Ha azt mondja, 
hogy nem, az is egyfajta válasz, aminek 
megvannak a következményei. A mi 
dolgunk, hogy közösen, színvallásra 
kényszerítsük a regnáló hatalmat, ame-
lyik döntésével létrehozta ezt a részünk-
ről vállalhatatlan helyzetet. Ezért 
vagyunk most is itt, s jövünk legköze-
lebb is, ha kell.

- h -

- a szénkülfejtéses bányatérségben 
dolgozók elvett szakmai nyugdíja,

- a III. csoportos rokkant bányász 
nyugdíjasok és járadékos bányászok 
ellátásának estenkénti elvétele,

- a földalatti bányászok átlagkereset-
számítási kedvezményének megszünte-
tése.

A rendezvényünkre semmilyen párt-
politikai támogatást nem kértünk és nem 
is kaptunk, ez számunkra kizárólag mun-
kavállalói, érdekvédelmi, szakmai kér-
dés. Két éve már jeleztük Önnek is a 
felmerült problémákat, melyek változat-
lanul fennállnak.

Amennyiben lehetséges, kérem, segít-
se a tárgyalásos megoldást, melyre eddig 
is törekedtünk.

Az első két probléma megoldására 
korábban miniszteri levélben kaptunk 
ígéretet, melyeket mellékelek.

Támogatását előre is köszönve, vála-
szát várva kívánok

Jó szerencsét!
Budapest, 2014. január 31.

Rabi Ferenc

Megbecsülést a bányászoknak, tisztes 
munkát, tisztest bért az ország dolgozó-
inak!

Budapest, 2014. január 21.
NYDSZ elnöksége

*
A Pályavasúti Dolgozók Szak-

szervezete aggodalommal, vegyes szim-
pátiával követi évek óta nyomon küzdel-
meteket a hajdan nagy megbecsülést 
élvező bányász szakma pozícióinak 
folyamatos romlása, esetenként tudatos 
rongálása ellen.

Álláspontunk szerint e nehéz körül-
mények között végzett, veszélyes, fizi-
kai munka különleges és méltányos elis-
merést érdemel, melynek évekig tartó 
végzése együtt kell, hogy járjon külön-
féle speciális kedvezmények biztosítá-
sával is.

E kedvezmények - helyenként vissza-
menőleges hatállyal történő - megvoná-
sa több mint méltánytalan.

Szakszervezetünk tagjai és vezetése 
szolidáris akciótokkal és ennek kinyil-
vánítására néhány fővel személyesen is 
részt vesz megmozdulásotokon!

Budapest, 2014. január 22.
Baráti üdvözlettel: 

Dr. Laboda József elnök
*

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Kollegák!

A Szociális Területen Dolgozók 
Szakszervezete tagsága nevében ezúton 
is kifejezzük szolidaritásunkat a Bánya-
, Energia- és Ipari Dolgozók 
Szakszervezete követeléseivel.

Kívánjuk, hogy a megismételt 
demonstráció eredményes legyen, az 
érintett bányászok követelései megvaló-
suljanak.

Sok sikert, jó szerencsét! 
*

Kedves Bányász Kollégák!
A Magyar Szakszervezeti Szövetség 

méltatlannak és felháborítónak tartja 
azt, ami veletek, az elképesztően nehéz 
fizikai és egészségkárosító munkát 
végző bányászokkal történt: a kormány 
elvette azokat a szerzett jogokat, ame-
lyek korábban legalább segítettek elvi-
selni a kemény munka következménye-
it, a föld alatt töltött évtizedek súlyos 
egészségkárosító hatását. A Magyar 
Szakszervezetek Szövetségét felháborít-
ja, hogy két éve csak hitegetik a bányá-
szokat azzal, hogy visszaadják a külszí-
nen dolgozóktól elvett szakmai nyugdí-
jukat, a földalatti bányászoktól megvont 
átlagkereset számítási kedvezményt és a 
III. csoportos rokkant nyugdíjasoktól 
visszavett juttatásokat. Döbbenetes, 
hogy mindebből a mai napig nem lett 
semmi. 

Annak ellenére, hogy a január 29-ére 
kitűzött tüntetésetekkel nemcsak szoli-
dárisak vagyunk, hanem tagjaink meg-
jelenésével személyesen is támogatjuk a 
bányászokat a céljaik elérésében, remél-
jük, hogy végül békés, tisztességes tár-
gyalásokkal sikerül elérni a céljaitokat.  
Azt gondoljuk ez a kormány érdeke is. 
Egyszerűen nem is lehet más. Egy 
magát demokratikusnak valló kormány 
nem bánhat kényére, kedvére az embe-
rekkel! Nem teheti meg, hogy éppen a 
legnehezebb munkát végző bányászokat 
fosztja meg a keservesen megszerzett 
jogaiktól. Az ilyen intézkedéseknek 
súlyos következményei lehetnek. 

Bányász Kollégák! Szolidárisak 
vagyunk veletek a jogos járandóságoto-
kért, a jussotokért, a becsületetekért 
folytatott küzdelemben. Azt kívánjuk, 
hallják meg végre a hangotokat azok is, 
akik magasan ülnek, s úgy tűnik eddig 
nem ért el hozzájuk a segélykiáltásotok, 
s rendeződjék mielőbb a sorsotok! Hogy 
január 29-én, ott a minisztérium épülete 
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Három ember a sok közül A harcunkat
nem magányosan

vívjuk!

Érdeksérelmeinkre
két éve nincs megoldás



előtt elég hangosak legyetek, mi is ott 
fogunk állni a tömegben, s tiltakozunk 
veletek.

Pataky Péter elnök,
Székely Tamás alelnök,

Varga László alelnök
Budapest, 2014. január 23.

*
A Húsipari Dolgozók Szakszervezete 

továbbra is támogatja a Bányász 
Szakszervezetet a bányászok érdekei-
nek, szerzett jogainak, életminőségének 
a megőrzéséért folytatott küzdelemben. 
Őszintén reméljük, hogy tisztességes 
tárgyalások és egyeztetések révén sike-
rül megoldást találni a vitás kérdések-
ben. 

Úgy ítéljük meg, hogy a külszínen 
dolgozó bányászoktól elvett szakmai 
nyugdíj, a földalatti bányászok elvett 
átlagkereset számítási kedvezménye és 
a III. csoportos rokkant bányászoktól 
elvett juttatások, mint egyoldalú intéz-
kedések rossz fényt vetnek a hazai mun-
kapiac működésére, a szociális párbe-
széd helyzetére és egyes állami szervek 
működésére.

Ha Magyarország tényleg jobban tel-
jesít, akkor nem teheti meg nehéz sorsú, 
sok áldozatot vállaló polgáraival szem-
ben, hogy negligálja a velük szemben 
korábban vállalt kötelezettségeit. Igen 
súlyos és kedvezőtlen üzenete van 
annak, ha munkával, munkavállalás 
révén szerzett jogosultságokat, kedvez-
ményeket, amelyek nem átmeneti időre, 
ideiglenes jelleggel kerültek megállapí-
tásra, egyszerű kormányzati, vagy ható-
sági döntéssel érvényteleníteni lehet. Ha 
ilyen körülmény előállhat, akkor tartal-
matlanná válik az Alaptörvényben meg-
fogalmazott Nemzeti Hitvallás, misze-
rint „a közösség erejének és minden 
ember becsületének alapja a munka”.

Szolidárisak vagyunk Veletek a jogos 
járandóságotokért, a jussotokért, a 
becsületetekért folytatott küzdelemben. 

Budapest, 2014. január 23.
Húsipari Dolgozók Szakszervezete 

Elnöksége nevében
Kapuvári József elnök

*
Tisztelt Elnök úr!
Az Önök követeléseinek teljesítéséért 

meghirdetett demonstráción támogatá-
sunkat kifejezvén, az MSZSZ tagszer-
vezeteként, a Teherfuvarozók Európai 
Szakszervezete részéről Székely Sándor 
elnök és Pencz Tamás alelnök vesz részt 
a 2014. január 29-i rendezvényen.

*
A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus 

Szakszervezete egyetért és támogatja 
azokat a követeléseket, melyek megva-

lósulása érdekében a tiltakozás egy éve 
elindult. 

Egyetértünk Veletek a bányászok 
életminőségét jelentősen befolyásért 
folyó küzdelmetekben. Támogatjuk a 
külszíni bányászok szakmai nyugdíjá-
nak visszaállítását, a földalatti bányá-
szok átlagkereset számítási-kedvezmé-
nyének visszahozását, és a III. csopor-
tos rokkant bányászoktól elvett juttatá-
sok visszaállítását, továbbá támogatjuk 
a korábbi petíciótokban megfogalmazott 
követeléseiteket. 

Szolidárisak vagyunk az egyre nehe-
zebb körülmények között dolgozó mun-
kavállalóitokkal, követeléseikkel teljes 
mértékben egyetértünk. 

Kedves Elnök Úr! Tájékoztatlak, 
hogy a BDDSZ képviselői ott lesznek a 
január 29-ei tüntetésen. Kívánjuk, hogy 
demonstrációtok elérje célját! 

Budapest, 2014. január 27. 
Üdvözlettel:

Szűcs Viktória elnök 
*

Kedves Elnök Szaktárs!
A 2014. január 29-én megtartásra 

kerülő demonstrációtok céljaival egyet-
értünk, azokat támogatjuk Felhá-
borítónak és megengedhetetlennek tart-
juk, hogy a kormány eddig semmit nem 
tett követeléseitek teljesítéséért. Az 
Ipari-Energiaipari Szakszervezetek 
Szövetsége közel 100.000 tagja nevében 
ezúton fejezzük ki szolidaritásunkat. 
Elvárjuk a kormánytól, hogy végre 
konkrét intézkedéseket tegyen a 
szénkülfejtéses (külszíni) bányászoktól 
elvett szakmai nyugdíjjal, a földalatti 
bányászok elvett átlagkereset számítási 
kedvezménnyel és a III. csoportos rok-
kant bányászoktól elvett juttatásokkal 
kapcsolatos elvárásaitok rendezésére. 

az elégedetlenség.
Az BDSZ dolgozóinak követelései 

megalapozottak, szakszervezeti szövet-
ségünk teljes mértékben kiáll az ágazat-
ban foglalkoztatottak megbecsülése 
mellett és azonnali lépéseket sürget a 
kialakult feszültségek kezelésére.

Közlekedési Szakszervezetek 
Országos Szövetsége
*

Valamennyiünk előtt tudott, hogy a 
mai nap folyamán, tehát 2014. január 
29.-én demonstrációt tartotok.

Mi a Kazincbarcikai Vegyészek mesz-
szemenően biztosítunk benneteket 
támogatásunkról, egyetértve követelé-
seitekkel.

Mi vegyiparban dolgozunk és sajnos 
sem a korkedvezményes, sem a koren-
gedményes nyugdíjazás lehetőséget 
nem tudjuk élvezni, annak nem vagyunk 
részesei. 

Több alkalommal tartottunk olyan 
jellegű demonstrációt, néhány esetben 
csatlakozva hozzátok is, mert hasonlóak 
a céljaink.. Néhány napja aláírásgyűj-
tésbe kezdtünk, és ma már közel 1500 fő 
erősít meg bennünket abban, hogy jogos 
a kérésünk, a nyugdíjazás két formájá-
nak visszaállításában. 

Mellékeljük az aláírásgyűjtő ívünket, 
segítsetek Nekünk, segítsünk egymá-
son, reménykedve abban, hogy a kor-
mányzati szervek felülvizsgáltatják a 
nyugdíjazás lehetőségét.

Ott leszünk veletek, értetek, magun-
kért, a dolgozókért!

Részesei vagyunk a demonstráció-
nak, támogatunk Benneteket, szolidari-
tásunkról biztosítunk Titeket.

Szolidaritással:
Eördöghné Pataki Irén

KVSZ elnök
*

Az MSZOSZ Nőképviselete szolidari-
tását tolmácsolom a BDSZ felé. Tudjuk, 
hogy a bányászok nagyon nehéz munkát 
végeznek és végeztek mindenkor. 
Megengedhetetlennek tartjuk, hogy 
megélhetésüket egy tollvonással lehe-
tetlenné tegyék azoknak, akik megrok-
kantak, vagy 15-20 évet ledolgoztak a 
bányában.

Elég volt az ígérgetésből, a bizonyta-
lanságban tartásból. Akik a megszorító 
intézkedéseket hozzák, ők csak a gom-
bokat nyomják, az embert nem látják 
döntéseik mögött. Mutassátok meg, a 
bányászok erejét, összetartását, amely 
mindig is jellemző volt Rátok!

Harcotokkal egyetértünk és támoga-
tunk Benneteket.

Jó szerencsét!
Cseh Zsuzsanna,

az MSZOSZ Nőképviselet elnöke
*

Kedves Bányász Szaktársak!
Az Építők Szakszervezete nevében 

szeretnélek biztosítani benneteket a szo-
lidaritásunkról. Követeléseitek teljesen 
jogosak és indokoltak, ezért is felhábo-
rító a kormányzat halogató taktikája. 

Harcotokhoz sok sikert kívánva, 
Üdvözlettel,

Pallagi Gyula elnök,
ÉFÉDOSZSZ.

*
Kedves Szakszervezet!
A Város Mindenkié csoport nevében 

írok: a mai szervezési találkozónkon 
úgy döntöttünk, hogy szolidaritást vál-
lalunk veletek/Önökkel, ahányan 

Harcos küzdelmetekhez sok erőt 
kívánunk:

Budapest, 2014. január 27.
Balogh Béla elnök

*
A Közúti Közlekedési Szakszervezet 

tagsága és Választmánya nevében szoli-
daritásunkról biztosítjuk és részvéte-
lünkkel is támogatjuk a Bánya,- 
Energia- és Ipari Dolgozók 
Szakszervezete által 2014. január 29-én, 
17,00 órára megszervezett korkedvez-
ményes nyugdíj fennmaradásáért terve-
zett demonstrációjukat.

Budapest, 2014. január 28.
A KKSz Választmánya nevében:

Varga István elnök
*

Tisztelt Elnök Úr! Kedves Feri!
Január 23-án kelt körleveledet, mely-

ben az ÉSZT és tagszervezeteinek szoli-
daritását kéred a január 29-re tervezett 
jogos és szükséges demonstrációtokhoz, 
eljuttattuk tagszervezeteinkhez, kérve 
őket, hogy szervezzenek és vegyenek 
részt e demonstráción. 

Szolidárisak vagyunk veletek, mert 
elfogadhatatlan, amit a magyar 

bányászattal tettek az elmúlt két és fél 
évtizedben; 

elfogadhatatlan, hogy ‒ az ismerete-
im szerint ‒ az egyik legmostohább 
körülmények között végzett, legnehe-
zebb munka végzőinek életminősége 
jelentősen romoljon az át nem gondolt 
megszorítások miatt;

elfogadhatatlan a szakmai nyugdíj, az 
átlagkeresett számítási-kedvezmény, a 
juttatások elvétele. 

Megértjük és egyetértünk, hogy érde-
mi tárgyalások híján ehhez az eszköz-
höz kell nyúlnotok, kívánjuk és remél-
jük, hogy sikeretek lesz. 

Veletek vagyunk, és holnap a 
demonstráción veletek leszünk.

Budapest, 2014. január 28.
Jó szerencsét!

Dr. Kuti László,
az ÉSZT elnöke

*
Az Orvosegyetemek Szakszervezeti 

Szövetsége és a Semmelweis 
Érdekvédelmi Szövetség szolidaritásá-
ról biztosítja a magyar bányászokat. 
Egyetértünk abban, hogy érdemi tár-
gyalások híján ehhez az eszközhöz kell 
nyúlniuk!

Kívánunk sok sikert a megmozdulá-
sukhoz! 

Budapest, 2014. január 29.
Jó szerencsét!

Dr. Antmann Katalin elnök
*

A Közlekedési Szakszervezetek 
Országos Szövetsége szolidaritását és 
támogatását fejezi ki a BDSZ munka-
vállalói mellett.

A KSZOSZ elfogadhatatlannak tart-
ja, hogy az ágazatban dolgozók méltat-
lanul hátrányos helyzetbe kerüljenek. A 
Bányász szakma az elmúlt évtizedekben 
jelentős átalakuláson ment keresztül, 
ami nem követheti azt a tendenciát, 
hogy életminőségük, egzisztenciális 
körülményeik mélypontra süllyedjenek. 
Az állam számára is fontos a munkavál-
lalók megbecsülése, a megfelelő mun-
kakörülmények kialakítása, a bérszín-
vonal megőrzése, a szociális szempon-
tok szem előtt tartása. A döntéshozók 
számára elgondolkodtató, hogy egyre 
több területen, ágazatban üti fel a fejét 

tudunk, elmegyünk a szerdai tüntetés-
re, illetve hirdetjük a Facebook olda-
lunkon.

Reméljük, hogy eredményes lesz a 
tiltakozás!

Üdvözlettel, Misetics Bálint
*

A Vasas Szakszervezeti Szövetség 
számára érthetetlen az, hogy a jogosnak 
tartott követeléseitekre a mai napig nem 
jött létre elfogadható megoldás az ille-
tékes szaktárcával. Éppen ezért tovább-
ra is támogatjuk a szén-külfejtéses 
(külszíni) bányászoktól elvett szakmai 
nyugdíjjal, a földalatti bányászok elvett 
átlagkereset számítási kedvezménnyel 
és a III. csoportos rokkant bányászoktól 
elvett juttatásokkal kapcsolatos követe-
léseiteket. 

Támogatásunkra, szolidaritásunkra 
fentieken túlmenően annál is inkább 
számíthattok, mivel a korkedvezmé-
nyes nyugdíj – a szervezet fokozott 
igénybevételével járó munkavégzés 
esetén jogszerző idő elismerése - rend-
szerének átalakításáról több éve beszél-
nek az illetékes tárca és a kormány 
képviselői (ez év végéig tolták ki a 
jelenlegi rendszerben történő igénybe-
vételt). Az új korkedvezményes rend-
szerről, az átmeneti szabályokról, az 
objektivitást biztosító és a hosszú távú 
kockázati tényezőket is figyelembe 
vevő kockázatértékelési eljárásról még 
nincsenek az érintettek és képviselőik 
számára kézzelfogható és megvitatott 
szabályozók, ez idáig csak a járulék 
megfizetése alóli mentesítés végrehaj-
tási rendeletének megismerésére volt 
mód. 

Harcotokhoz sok sikert kívánunk, a 
2014. január 29-ére tervezett demonst-
rációtokon természetesen részt 
veszünk. 

Jó szerencsét! 
Balogh Béla, a Vasas

Szakszervezeti Szövetség elnöke 
*

Örömteli, de egyben fájdalmas is volt 
a tegnapi tüntetéseteken részt venni. 

Örömteli, mert lassan, de körvonala-
zódik a magyar szakszervezeti mozga-
lomból évtizedek óta hiányzó szolidari-
tás. Remélem, hogy a Magyar 
Szakszervezeti Szövetség aktív közre-
működésével ennek fontosságát az ága-
zati szakszervezetek nemcsak felisme-
rik, hanem tesznek is érte!  

Bízom abban, hogy egy ennek alap-
ján felépülő, merőben új szellemiségű 
szakszervezeti mozgalom visszaadja a 
hitét a munkavállalóknak, hogy a szak-
szervezethez való tartozás fontos, lát-
tatja velük a szakszervezetek közös 
összefogásának erejét, és azt, hogy nem 
hagyjuk magukra őket. 

Ugyanakkor fájdalmas is volt a teg-
napi rendezvényen látni a bányászokat, 
a gondoktól barázdált arcukat, a végte-
len kiszolgáltatottságukat. Látni azo-
kat, akik az egyik legnehezebb és leg-
veszélyesebb munkát végzik, s minden 
nap úgy kezdik el a műszakot, hogy 
tisztában vannak azzal, a műszak vége 
lehet, hogy az életük végét is jelenti 
majd. S a hatalom csak ennyire becsüli 
őket! Ez gyalázat!

Számomra a tegnapi nap legfonto-
sabb üzenete az volt, hogy csak közös 
összefogással fogunk eredményt elérni. 
Az összefogás szó ma elcsépeltnek 
tűnik, pedig tegnap, akik ott voltunk 
érezhettük, hogy ez nem egy folyton 
folyvást hangoztatott szlogen, ezt a 
fogalmat igazi tartalommal is meg lehet 
tölteni! Mindegy, hogy kiről van szó; 
bányászról, rendőrről, pedagógusról, 
köztisztviselőről. Nem hagyhatjuk, 
hogy megosszanak bennünket! Ez a 
szakszervezetek vezetőinek a felelőssé-
ge! A szervezett munkavállalók csak 
így érezhetik azt, hogy nincsenek egye-
dül, nincsenek a mindenkori hatalom 
kénye kedvének kiszolgáltatva.

Tisztelt Elnök Úr! Kedves Feri!
Tegnap felemelő érzés volt veletek, 

köztetek, lenni! Kérem, tolmácsold a 
BDSZ tagságának is szeretetteljes 
üdvözletemet a bányászköszöntéssel: Jó 
szerencsét!

Budapest, 2014. január 30.
Galló Piroska, a Pedagógusok 

Szakszervezete elnöke
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A szállás pénteken 10 órától foglalható el 
és csütörtökön 10 óráig kell azt elhagyni!

Szabad férőhely esetén több turnus is 
leköthető, illetve szállásként történő (mini-
mum 2 éjszaka) igénybevételre is van lehető-
ség.

Gyermekár: 6 év alatt ingyenes, 6 éves 
kortól - 14 éves korig: 50%. Az idegenforgal-
mi adó (a térítési díjon felül) 18 év fölött: 
420,- Ft/fő/éjszaka.

SZÉP Kártya elfogadóhely!

Hajdúszoboszlói üdülõház,
Pávai Vajna u. 55.

A fürdőövezetben található önellátó üdülő 
májustól szeptemberig várja a vendégeket. 
Kétszintes épület, kerttel, két nagy terasszal. 
A földszinten nagyméretű nappali, konyha, 
fürdőszoba, a tetőtérben 3 szoba, fürdőszoba.

Engedélyezett férőhely 7 fő.
Gépkocsival érkezők számára a parkolás a 

kerítésen belül biztosított. A strand 8-10 perc, 
a gyógyfürdő 15 perc sétával érhető el.

8 napos – 7 éjszakás – turnusok meleg-
váltással hétfőtől – hétfőig. A szállás hétfőn 
14 órától foglalható el és hétfőn 10 óráig kell 

emlékszoba kialakítását siettető hagyo-
mányőrző Ravasz Kálmán is. Azt mond-
ta: egyszer csak szükség lesz arra, hogy 
a bányász a ferozolóban siktára jelent-
kezzen az aknásznál. Baligát akasszon a 
lámpájára, kassal vagy a „népessel” 
leszálljon a bányába. S iparkodik úgy 
dolgozni, hogy nyugodtan nézhessen az 
abléz szemébe. De a cimborák, a pajtá-

gi járat. Gépkocsival érkezők számára a par-
kolás kerítésen belül biztosított.

Üdülési lehetőség 7 napos - 6 éjszakás – 
turnusokban hétfőtől – vasárnapig. Szabad 
férőhely esetén több turnus is leköthető, 
illetve lehetőség van - turnusbeosztástól elté-
rő - szállásként történő igénybevételre is, pl. 
a balatonföldvári üdülés meghosszabbítására 
egy Igalon eltöltött hétvégével.

Az idegenforgalmi adó (a térítési díjon 
felül) 18 év fölött: 300,- Ft/fő/éjszaka.

Agárdi üdülõház, Csend u. 30.

Üdülőházunk – az utcanévből adódó - 

csendes, családias környezetben található. A 
kétszintes épületben 8-10 fő kényelmes és 
kulturált elhelyezése biztosítható.

A földszinti részen amerikai konyhás nap-
pali és két, külön bejáratú szoba, fürdőszoba, 
WC az emeleten szintén két, külön bejáratú 
szoba, fürdőszoba-WC található. Az emeleti 
szobák teraszra nyithatók.

A házat egy nagy terasz köti össze a kert-
udvarral mely a további programok lehetősé-
gét biztosítja.

Balatonföldvári üdülõ,
Spúr István u. 31.

Az üdülő Balatonföldvár központjában, a 
főútvonal mellett, a vasútállomástól 5-8 perc-
re található. Az épületben 15 db, 3-5 fős csa-
lád fogadására alkalmas, fürdőszobás szoba 
és több közösségi helyiség található. Az üdü-
lés önellátó, amelyhez a közös konyhában 
főzőhelyek, hűtőszekrények állnak a vendé-
gek rendelkezésére, továbbá a szobákhoz 
tartozó szekrényekben a férőhelynek megfe-
lelő, alapvető elkülönített konyhafelszerelés 
található. Minden szobában tv található, az 
üdülő területén ingyenes wi-fi kapcsolat 
használható. Mozgásigényük kielégítésére 
ingyenes kerékpárkölcsönzés, a kicsiknek 
játszótér és homokozó használatra van lehe-
tőség.

Az üdülőhöz nagy kert tartozik, ahol gril-
lezési lehetőség is rendelkezésre áll. 
Gépkocsival érkezők számára a kerítésen 
belül parkolási lehetőség biztosított. A 
Balaton 5-8 perc sétával érhető el.

Nyaralási lehetőség májustól október 
végéig 7 napos – 6 éjszakás – turnusokban 
péntektől – csütörtökig.

Balatonföldvár

Hajdúszoboszló

Igal

azt elhagyni!
Gyermekeknek 6 év alatt ingyenes. 6 éves 

kortól 14 éves korig: 50%. Az idegenforgalmi 
adó (a térítési díjon felül) 18 év fölött 450,- 
Ft/fő/éjszaka.

SZÉP Kártya elfogadóhely!

Igali faházak, Hegyi u. 1.

Önellátó üdülési lehetőség májustól-szept-
emberig. Az üdülő a gyógyfürdő közelében, 
csendes, szép környezetben található 3 db 

faházból áll. Az épületek szerény berendezé-
sűek és egyszerűen felszereltek.

A két kisebb faház (hall, 2 db félszoba, 
főzőfülke, zuhanyozó, vécével) maximum 4 
fő részére, a nagyobb méretű harmadik faház 
(nappali, két szoba, konyha, zuhanyozós für-
dőszoba, külön WC) maximum 6 fő befoga-
dására alkalmas.

Az üdülőből a gyógyfürdő 8-10 perc sétá-
val érhető el, ahol a medencéken kívül külön-
böző kezelések igénybevételére is lehetőség 
van.

Megközelíthető Kaposvárról a Volán 
menetrend szerint közlekedő autóbusz járata-
ival, de Budapestről is van közvetlen távolsá-

sok se mondhassák: a kenyeret otthon is 
megehettétek volna, ezért kár volt eljön-
ni otthonról.

Az emlékszoba kulcsát Nagy Majdon 
József, Bátonyterenye polgármestere, a 
kiállítás szorgalmazója, helyszínének 
ötletadója adta át Ripsz Ferencnek, a 
Fekete Gyémánt Egyesület elnökének.

- VG -

A ház belső kialakítása miatt elsősorban 
családoknak, baráti társaságoknak ajánljuk. A 
zárt udvaron két gépkocsi parkolására van 
lehetőség. A tó partja, illetve a gyógyfürdő, 
gépkocsival kb. 10 perc alatt érhető el.

A ház téliesített, így egész évben is igény-
be vehető 8 napos 7 éjszakás turnusokban 
(hétfőtől-hétfőig), szabad férőhely esetén 
lehetőség van több turnus lekötésére is.

Ár: 8.000,- Ft/éj/ház.
Az idegenforgalmi adó (18 év felett) 380,- 

Ft/fő/éjszaka.
*

Felhívjuk a vendégek figyelmét, hogy 
törölközőről, konyharuháról a maguk számá-
ra gondoskodjanak, mert az üdülőkben nem 
biztosítunk!

Az üdülésre jelentkezni lehet a Bánya-, 
Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezeténél 
munkaidőben a 06-1-342-0708 telefonszá-
mon vagy a bdszudulok@gmail.com e-mail 
címen Illés László kollégánál.

További információ:
http://www.banyasz.hu/udules.html
https://www.facebook.com/BDSZszallasok
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és felkutatták, összegyűjtötték a 
bányászkodás megmaradt emlékeit, s 
maguk is alkottak ilyeneket. Szobrokat, 
emlékműveket, emlékbányákat emeltek 
az egykori bányásztelepüléseken, hogy 
az utódoknak örökül hagyják azokat. S 
velük a bányászatot, amely közlekedési 
hálózatot, művelődési és sportolási lehe-
tőséget, egészségügyi ellátást teremtett. 
S mindezeket a tisztes megélhetést adó, 
értéket teremtő munka mellé.

Bátonyterenyén is megőrizték, hasz-
nosították a korábbi bányai épületeket. 
Az önkormányzat és a civil szervezetek 
összefogásával bányász kerekasztalt 
hoztak létre. A város emlékművet emelt 
a bányászat, a bányászok tiszteletére és 
őrzik a súlyomi jövesztő gépet, a tiribesi 
aknatornyot, a kisterenyei emlékhelyet. 
Az otthonukban vigyázott személyes 
emlékeiket pedig - életük egy fontos 
darabját, - összeadták, a közösségre 
bízva azt.

Várost „teremtő” szén
Pál István a bátonyterenyei Fáy 

András tagintézmény vezetője gyermek-
kori, a városhoz kötődő első élményéről 
mesélt. Salgótarjánon kívül, ahol élt, 
más várost még nem látott. A szomszéd-
jukban élő idős asszony unokájával 
kötöttek barátságot, akinek édesapja 

Több mint húsz éve annak, hogy 
Bátonyterenyén minden bányamunkás-
nak megszűnt a munkahelye, a bányákat 
bezárták.  Az emberek azonban becsülték 
munkájukat, bányászmúltjukat. A hagyo-
mányőrző közösségek összefogva a civil 
szervezetekkel, sorra járták azokat, akik-
ről tudták, hogy büszkék bányászlétükre, 
őrzik a képeket, különböző tárgyakat, 
eszközöket, dokumentumokat múltjuk-
ból. Aztán sok-sok munkával emlékszo-
bát hoztak létre, kiállítva az összegyűjtött 
értékeket. Az emlékek kis „múzeumá-
nak” a salgótarjáni Borbély Lajos 
Szakközépiskola, Szakiskola bátonytere-
nyei tagintézménye adott otthont. 
Megnyitásán köszöntők, emlékezések 
hangzottak el, amelyekben megindítóan 
szép emberi sorsok is feltárultak.

Az utódok öröksége
Az ünnep elhozta Bátonyterenyére az 

egykor kányási gépészeti vezetőt, Lívó 
Lászlót is. Ma a Mátraszentimre - 
Gyöngyösoroszi Ércbánya rekultiváció-
jának gépészeti vezetője. Arra emléke-
zett, hogy a bányászat halála nem törte 
meg véglegesen a bányászkollektívákat, 
a bányásztelepülések lakóit. A maguk 
módján dolgozni, küzdeni kezdtek múlt-
jukért. Emlékbizottságok alakultak, 
hagyományőrző közösségek jöttek létre 

BDSZ üdülési lehetõségek, 2014-ben

tisztviselő volt a bányánál. Nekik már 
akkor Skodájuk volt és televíziójuk. 
Napokig nem aludt, amikor a nagymama 
Bátonyba készült és megígérte őt is 
magával viszi. Arra is figyelmeztette, 
igyekeznie kell a leszállásnál, mert a 
vonat nem áll meg, csak lassít a 
Bányavárosnál. Először aludt emeletes 
házban, zuhanyozott fürdőszobában. Este 
a televízióban balett ment, amiből sem-
mit sem érett, de kikerekedett szemekkel 
nézte a csodát a képernyőn.

Akkor még nem gondolta, hogy élete 
fontos része lesz Nagybátony. A város, 
amely létét a szénnek köszönheti, az isko-
la pedig annak, hogy itt indult és folyt 
hosszú éveken át a bányászok képzése. 
Az Alföldről jött, addig földművesként 
dolgozó fiatalok szereztek itt szakmát. 
Közülük sokan itt ragadtak, családot ala-
pítottak. Ahogy mondta, battonyai szom-
szédja büszke volt az iskolára, ahol 
bánya-elektrikus lett. Pál István is hős-
ként tisztelte rokonát, aki bányamentő 
volt.

Éltetik a reményt
Sokan reménykednek abban, ahogy az 

emlékszoba kialakításánál „testet öltött a 
gondolat,” egyszer - kormányprogram 
révén - ez történik a bányászattal is. 
Közéjük tartozik az összefogást, az 

Egy szobányi élet

Az emlékszoba megnyitóján sok volt az érdeklődő.
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Mielőtt a megemlékezés koszorúit 
elhelyeznénk, hallgassátok meg 
Poórné Tatai Izabella ez alkalomra írt 
versét!

Rabi Ferenc úr részére elnök
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók 

Szakszervezete
Tisztelt Elnök Úr!
Megkaptam a demonstrációt megelő-

zően írt levelét, és Miniszterelnök úr is 
tárcánkhoz továbbította azt a levelét, 
amelyben a bányászdemonstrációról, 
valamint az ott átadott petíció tartal-
máról kapott tájékoztatást Öntől.

Levelében arról is tájékoztatta 
Miniszterelnök urat, hogy Miniszter úr 
korábban ígéretet tett az Önök által 
felvetett problémák megoldására. A 
leveléhez csatolt válaszok azt mutatják 
be, hogy mely kérdések rendezésére 
tett javaslatainkat terjesztettük a 
Kormány elé, s az ígéretet, amely arra 
vonatkozott, hogy a döntést követően 
annak tartalmáról értesíteni fogjuk. Az 
előterjesztés megtárgyalását követően 
ennek az ígéretnek eleget tettünk.

Ön előtt is ismert, hogy a 
Nyugdíjbiztosítási Alapot jelentős 
hiánnyal vettük át, amely az időskorú-
ak — akik már nem képesek „nyugdíj 
mellett” dolgozni - biztonsága miatt 
tarthatatlanná vált. Szeretném emlé-
keztetni, hogy míg Európa több állama 
a nyugdíjak értékmegőrzésének felfüg-
gesztésén túl a nyugdíjak összegének 
csökkentésére is kényszerült, a 
Kormány mindent megtett azért, hogy 
az idősek ellátásának értékét megőriz-
zük, s eredménynek tekintem az elért 
vásárlóérték növekedést.

Az Alap hiányát több tényező okoz-
ta, többek között a nyugdíjkorhatár 
előtti nyugdíjazási lehetőségek kiter-
jedt rendszere, valamint az egyes bizto-
sítottak csoportjainak nyújtott egyéb 
kedvezmények. A kedvezmények túl-
nyomóan foglalkoztatáspolitikai célú-
ak voltak, illetve egyes esetekben bizo-
nyos státuszhoz kapcsolódtak. E lehe-
tőségeket ki kellett vezetni a nyugdíj-
rendszerből, mert egy biztosítási elvű 
rendszerben azonos járulékfizetési 
teher ellenében alapvetően azonos 
jogosultsági feltételek mellett kell ellá-
tást nyújtani a biztosítottaknak. A 
korábban már kedvezményre jogot 
szerzett (már teljesítette a jogosultsági 
feltételeket, de nem vette igénybe az 
ellátást), valamint a korhatár előtti 
nyugellátásban részesülők számára 
más jogcímen, de elérhető a korhatár 
előtti ellátás. Az átalakítás százezres 
létszámú tömeget érintett, és komoly 

hatással bír azok életstratégiájára, 
akiknek már nem lesz lehetőségük a 
kedvezményes visszavonulásra.

A bányászok - a legnehezebb körül-
mények között, a mélyművelésben dol-
gozók - helyzetét a Kormány a rendszer 
átalakításakor kiemelten kezelte. Az 
elmúlt két év során számos alkalommal 
egyeztettünk arról, hogy a korábbi szá-
mos bányászkedvezmény közül melyek 
esetében, milyen módosítási javaslatot 
készítsünk elő. E munka eredménye-
ként a kormány a következő intézkedé-
seket tette meg az elmúlt években:

2013. január 1-jével — 2009 óta elő-
ször - a nyugdíjak mértékével azonosan 
emelkedett a legalább 29%-ban egész-
ségkárosodott bányászok egészségká-
rosodási járadékának összege.

január 1-jétől lehetővé tette a kor-
mány, hogy azok a legalább 10 éven át 
föld alatt munkát végző bányászok, 
akiknek az átalakítás következtében a 
korábbi rokkantsági nyugdíjnál lénye-
gesen alacsonyabb összegű ellátás 
kerülne megállapításra, kérhessék a 
korábbi ellátásukkal megegyező 
összegben a bányászok egészségkáro-
sodási járadékát.

Január 1-jétől az eredetinél több ked-
vezménnyel biztosította a kormány a 
korkedvezmény igénybevételét, vagyis 
a legalább 5 helyett már 3 év korked-
vezményes munkakörben eltöltött idő 
után jár egy év kedvezmény. Például 
akinek a nyugdíjkorhatára 63 év és 
legalább 3 évig föld alatt dolgozott, 
valamint a bánya bezárása miatt szűnt 
meg a bányász munkaviszonya, az 62 
évesen nyugdíjba vonulhat.

A Kormány valamennyi bányász 
munkáját nagyra becsüli és elismeri, a 
helyzetüket meghatározó döntéseit 
minden esetben számos körülmény 
mérlegelésével, alapos, részletes vita 
után hozta meg. A kormánya döntésho-
zatal során azt tartotta méltányosnak, 
ha a legveszélyesebb, legnehezebb 
munkát végzők részesülnek kiemelt 
kedvezményben, különösen olyan hely-
zetben, amikor más foglalkozási ágak-
ban sem az egészségkárosodáson ala-
puló ellátások, sem a korhatár előtti 
ellátások, illetve a nyugellátás tekinte-
tében nincs mód kedvezmények nyújtá-
sára.

Budapest, 2014. február 
Üdvözlettel:

Soltész Miklós

Bányatörténetünk szomorú eseménye 
az 1909. január 14.-én bekövetkezett 
Ajka-csingervölgyi bányatűz, melyben 
55 bányásztársunk halt meg. 
Magyarország második legnagyobb 
bányásztragédiája volt. A bányaszeren-
csétlenség 100 éves évfordulójára 
2009. január 14-én a Padragi Bányász 
Hagyományőrző Kör és a Csékúti 
Baráti Kör közösen emléktáblát helye-
zett el a centenáriumra, melyet 
Pölczmann István bányamérnök ava-
tott fel. A Csékúti temetőben eltemetett 
két áldozatnak ezt megelőzően nem 
volt síremléke. A lakosság önzetlen 
adakozásának segítségével állíttatott 
emléktábla megőrzi az utókor számára 

a tragikus eseményt, és a két helyi 
lakos emlékét.

Blaskó Sándor a Padragi Bányász 
Hagyományőrző Kör elnöke mondott 
ünnepi beszédet az emléktábla koszo-
rúzás alkalmából: 

Jó Szerencsét! Tisztelt Emlékezők, 
Kedves Barátaim!

„Ismeritek a Bányászt, / Ki sötét 
éjbe lép? / Kezében azt a lámpást, / 
Mely tompa fénnyel ég? / Tudjátok, 
hogy kíséri / El százezer veszély? / 
Omlás, tűz, víz eléri / És rárobban a 
mély.”

(Német bányász versrészlet Hámori 
István Péter fordításában)

Olyan alkalom ez, amikor megemlé-

kezhetünk egy ősi 
szakma képviselőiről, 
melyben jelen van az 
elődök tisztelete, 
főhajtás mindazon 
társaink emlékére, 
akik emberpróbáló, a 
napi veszélyekkel 
szembenéző küzdel-
meink során életüket 
áldozták azért, hogy 
jobb, szebb, emberibb 
legyen az éltünk, a 
világunk. 

1909. január 14-i 
Ajka-csingervölgyi 
bányász szerencsét-
lenség 105-ik évfor-
dulóján 55 bányász-
társunkra emléke-
zünk, köztük azon két 
társunkra, akik a 
csékúti temetőben 
nyugszanak. 

A csingeri bányá-
szati múzeum falán 
elhelyezett márvány-
táblán és az itteni 
neveket is olvasva 
egy gondolat vésődik 
belém, a gyökereink, a nagycsaládunk!

Köszönet a Csékúti Baráti Körnek, 
hogy a kerek évfordulókon ezen meg-
emlékezéseket megszervezik. 

In memóriam 
1909. január 14.

A nagy időben egy évszázad röppent el,
hogy ötvenöt bányász életét vette el
a föld alatt egy borzalmas katasztrófa,
s Csingervölgy környékét 

gyászba borította.  

Nincs elég szó, a fájdalmat felidézni, 
az iszonyú tragédiát elmesélni, 
a szülői szívek bánatát leírni,
az árvák hulló könnyein feljajdulni, 

a bányásztársak érzését elmondani, 
a gyászolók sokaságát számba venni.
A fájdalomban csak az idő enyhíthetett, 
s csillapított sok gyötrő

és sajgó sebet. 

Most a temetői csipkebokor mellett, 
az anyaföld őrzi meggyötört testüket. 
Sírjuknál, míg lesznek akik

fejet hajtanak,
emléküket megőrzik az utókornak.

A Csékúti Baráti Kör nevében 
Kovács Béla és Sikos Zoltánné, a 
Bányász Hagyományőrző Kör nevé-
ben Pintér József és Busa István, a 
Bányász Kulturális Egyesület nevében 
Oravecz Edit és Bencsay Antalné 
helyezte el a civil szervezetek koszo-
rúit. 

2013. december 4.-én a tatabányai 
bányász és sport társadalom megemlé-
kezett Kaszás Istvánról, sport és szak-
szervezeti vezetőről, aki tragikus körül-
mények kötött 40 éve halt meg. Az 
Újtelepi temető kolumbáriumában a csa-
lád képviselői, kiváló tatabányai sporto-
lók, köztük olimpikonok, szakszervezeti 
vezetők és aktivisták, bányászok hozták 
el a tisztelet virágait és az emlékeztek. 
Vasas Mihály a BDSZSZ helyi szerveze-
tének titkára, aki beosztásában utódja, 
méltatásában kiemelte, hogy Kaszás 
István bányamunkásként ismerte meg a 
bányászéletet, annak örömeit és gondja-
it. Sportvezetőként arra törekedett, hogy 
akkor a kevés szabadidővel rendelkező 
bányászok azt kulturáltan tudják eltölte-
ni. Megteremtette a tatabányai tömeg-
sport feltételeit és a versenysportokban 
országos, sőt nemzetközi szintre fejlesz-
tette a TBSC-t. Szakszervezeti munkájá-
ban is maradandót alkotott, mert élve a 
60-as évek második felében a tervgazda-
ság lebontására irányuló törekvések adta 
lehetőségekkel, sokat tett azért, hogy az 
érdekképviseleteknek érdemi beleszólá-
sa legyen a bányászok munka- és életkö-
rülményei alakításában. Vasas Mihály 
kiemelte, hogy egy e tárgyú fontos 
tanácskozásra utazva érte a Kaszás 
István életét kioltó baleset, hivatása tel-
jesítése során esett el. A rövid bensősé-
ges megemlékezés a Bányászhimnusz 
eléneklésével zárult. A csípős hidegben 
nem voltunk sokan, de a tatabányai 
bányászat egyik történelmi személyisé-
géről méltó módon emlékeztünk meg. 

Dr. Csiszár István

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület és a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók 
Szakszervezete 2014. április 10-én (csütörtök) 
10.00 órakor tartja a „Jó szerencsét köszöntés 
elfogadásának 120 évfordulója” tiszteletére 
rendezendõ emlékünnepségét Várpalotán, a Jó 
szerencsét Mûvelõdési Központban.
A szakmai elõadást Dr. Fancsik Tamás c. egye-
temi tanár, a Magyar Földtani és Geofizikai 

Intézet igazgatója „Eredmények a nyersanyagku-
tatásban. Továbblépés a bányászatban” -, az 
emlékbeszédet Dr. Gagyi Pálffy András az 
OMBKE ügyvezetõ igazgatója tartja.
A koszorúzás után állófogadásra kerül sor, ahol a 
pohárköszöntõ megtartására a felkérés folyamat-
ban van.
Az ünnepségre tisztelettel meghívja és várja

A Szervezõ Bizottság

Emlékezés a 105 éve történt bányaszerencsétlenségre

Kaszás Istvánra emlékeztek Emberi Erõforrások minisztériuma
ÁLLAMTITKÁR

M E G H Í V Ó
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FÜGGŐLEGES: 1. Az Első Emelet 
zenekar frontembere. – Róbert becézve. 
– Fém. Ércének termelése legtöbbször 
követte a nemesfémek bányászatát. 2. 
Frissít. – Tiltakozás a verseny végered-
ménye ellen. – Aki kölcsönt vett fel, és 
tartozik. 3. Gyengécske bor. – Húzott 
ikerszava. – Felhívja rá a figyelmet. 4. 
Beszédünk eleme. – Akkora mennyisé-
gű. – Venyige része! 5. Akadozva léleg-
ző. – Mindegy, hogy milyen úti célhoz. 
6. Inni adó. – Nagy európai nyelv legko-
rábbi ismert írott nyelvemlékekkel ren-
delkező változata. 7. Szó, amit az mond, 
aki váratlanul megtalál valamit. – Angol 
olimpiai futóbajnok (Sebastian). 
Versenyzett Budapesten is. – József 
Attila verse: Mondd … érlel. 8. Ortodosx 
szentkép. – Japán világmárka. – Mókus. 
9. Régi vallásos dal: … Maria. – Holland 
és svéd autójel. – Dél-Ázsiából szárma-
zó szarvasmarha. 10. Másmilyenné for-
máló. – Tizednél nagyobb hányad. 11. 
Mélyműveléses bánya része. – 
Földrész. 12. Hatvan perc. – Fejlődés 
vagy éppen csökkenés iránya. – Szín a 
magyar kártyában. 13. Nagy gonddal 
kialakított; régies szóval. – Néprajz: …
gráfia. – Közel-keleti terület az ókorban 
a Tigris és az Eufrátesz folyók között. 
Felölelte a mai Irak, Törökország és 
Szíria egy részét: …potámia.
14. Bánya vágata. – Házasságkötés. – 
Ágnes spanyol alakja. 15. Rag, -tól 
párja. – Fogyasztja az ételt. – Ismert, 
sokoldalú színész (István). 

Beküldendő az öt vastag betűs sor 
megfejtése.

A rejtvénypályázat nyertesei

A decemberi rejtvényünk helyes meg-
fejtése a következő: ÉPÍTŐKÖVEK, 
TŐZEG, ENERGETIKAI CÉLÚ.

A nyertesek: Budai Lajosné, 2840 
Oroszlány, Takács J. u. 31.; Káldi 
Béláné, 8060 Mór, Kodály Zoltán u. 19.; 
Király Albert 3073 Tar, Május 1 út 41.

A nyereményeket postán küldjük el.

került. Azaz: átesett … túlsó oldalára. – 
Viadal páratlan betűi. – Spanyol nyara-
lóhely: Costa del …6. Ukrajnai iparvá-
ros. – Nyomtatvány pénz befizetéséhez. 
7. Oltalmazón. – Korona hangzói. – 
Figyelmeztetne. 8. Működés létfontos-
ságú feltétele. 9. István becézve. – 
Kagyló fele! – Egyesült Nemzetek 
Szervezete. 10. Ősmagyar vezér. – 
Orrocska, névelővel. 11. Tejtermék. – 
Nyerni, de csak félig! – Skálahangok. 
12. Osztrák, német és spanyol autójel. – 
Kerek számnév. – Római 1999-es. 13. 
Ragadozó madár. – Filmet bemutatni. 
14. Flaubert francia író gondolata: 
Akinek jó … van, azt az öröm látványa 
boldoggá teszi. – Házőrző és erdei álla-
tok. 15. Mit húz, aki csak robotol? – 
Információs szolgáltató telefonon. 

A BDSZ országos tanácsa (OT) 2014. 
február 19-én tartotta ez évi első ülését. 
Az OT tagjai beszámolót hallgattak meg 
Rabi Ferenc elnök előadásában az előző 
ülés óta történt eseményekről, majd elfo-
gadták a BDSZ testületeinek I. féléves 

1931. dec. 20.-án született, Albert-
telepen. Édesapja aknászként dolgo-
zott az üzemnél. Heten voltak testvé-
rek. Kiváló általános iskolai eredmé-
nyeinek köszönhetően, az Egri Dobó 
István Gimnáziumba került. A háború 
után Miskolcra, a Lévay József 
Református Gimnáziumban folytatta 
tanulmányait. 

A bányamunka szépsége, akkori 
megbecsültsége mégis arra csábította, 
hogy leszálljon a tárna mélyére. 
Munkahelyi vezetői - látva aktivitá-
sát, rátermettségét -, katonatiszti isko-
lába küldték, melyet sikeresen el is 
végzett. 

1953 és 1955-ben születtek meg 
gyermekei. Katonatiszti fizetését fel-
adva, Harica bányán, majd 
Sajószentpéteren és Berentén dolgo-
zik. A bányász szakszervezetnek 
1947-től tagja, haláláig. Tevékenységét 
számos elismerés illusztrálja, köztük 
Miniszteri elismerés, Borbála 
Érdemérem, 2000-ben az önkormány-
zat Pro Urbe Díjjal tüntette ki. 

1994-98 között Önkormányzati 
képviselő. Nyugdíjazása után a nyug-
díjas alapszervezet elnöke, haláláig. 
Szónoki képességeit gyászszertartá-
sokon is tapasztalhattuk, közel ezer 

A Szepességből vándoroltak Nógrádba, 
ahol az édesapa munkát keresett. A 
jelentős bányász településsé fejlődő 
Baglyasalján találtak otthonra, itt szü-
letett Kaposvári Ferenc is. Nagy volt a 
család és a fiú még nem volt tizenhat 
éves, de már a bányában dolgozott. A 
bányamunka szinte mindegyikét meg-
próbálta. Volt kapcsos, lókisérő és 
platnyis. Csillésként már az édesapja 
csapatában tette a dolgát. Egy idő után 
szükségét érezte, hogy az idősebb 
bányászoktól szerzett tapasztalatai 
mellé újabb szakmai ismereteket gyűjt-
sön. Így az évek múlásával mindig 
előbbre lépett. A vájártanulóból segéd-
vájár, vájár, majd a csapatvezető 
helyettese lett. Később önálló csapatot 
szervezett, vezetett.

Szigorú, de emberséges vezető volt. 
Kiállt a bányászok igazáért. segített a 
balesetet szenvedett társakon, az árván 
maradt családokon. Több bányában is 
dolgozott, s nem egyszer vívott értük 
kemény szócsatát a bányák vezetőivel. 
Az emberek bíztak benne, szakszerve-
zeti vezetőjüknek választották. Az 
1957 - es Lipcsében tartott szakszerve-
zeti világkongresszuson Kaposvári 
Ferenc képviselte a nógrádi bányászo-
kat. Ötvenhat éves volt, amikor nyug-
díjba vonult, de nem a csendes nyugal-
mat választotta. Ha szükség volt rá, 
intézte a kisterenyei bányatelepen élő 
emberek ügyes - bajos dolgait.

Századik születésnapján - családja 
körében - a bányászszakszervezet 
Nógrád megyei bizottságának vezetői 
köszönték meg neki több évtizedes, 
tisztességgel végzett szakmai és szak-

részére pénzbeli segélyt folyósít.
- Minden olyan esetben, amikor a köz-

vetlen pénzbeli támogatás nem nyújt meg-
felelő segítséget (pl. egyedülálló ápolása 
vagy ellátása), természetben nyújtott szol-
gáltatásokkal segíti a rászorultakat.

- A közép- és felsőfokú bányászképzés-
ben résztvevő tanulók, hallgatók javára 
ösztöndíjakat adományoz, ill. egyéb támo-
gatásokat ad annak érdekében, hogy elmé-
letileg jól megalapozott szaktudásukkal 
képesek legyenek a szakma sokoldalú 
fejlesztésére a mindenkori műszaki, gaz-
dasági körülményeknek megfelelően.

- Elősegíti, ill. lehetőségeihez mérten 
anyagilag támogatja a munkavégzésből, a 
munkahely sajátosságaiból adódó egész-
ségügyi problémák, károsító hatások meg-
előzésére, időben történő megismerésére 
irányuló kutatásokat.

- Anyagi eszközökkel segíti a megbete-
gedett bányászok - különös tekintettel a 
foglalkozási megbetegedésekre és a bal-
esetekre - hazai és külföldi gyógy- és 
szanatóriumi kezelését, gyógyászati 
segédeszközök, gyógyszerek, valamint a 
gyógyításhoz szükséges műszerek, felsze-
relések beszerzését.

- Szakirányú tudományos konferenciá-
kat és rendezvényeket szervez, ill. támo-
gat, szakemberek külföldi tanulmányuta-
kon való részvételét segíti.

- Részben vagy egészben átvállalja az 

Egy évvel ezelőtt is kéréssel fordultunk az 
egyetemes magyar bányászatban dolgozó 
aktív és nyugdíjas munkavállalókhoz 
kérve, hogy személyi jövedelemadójuk 
1%-át szakszervezetünk alapítványai szá-
mára ajánlják fel.

E helyen is köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik eddig is SZJA-juk 1%-ával 
támogatták Alapítványainkat. 

Szeretnénk tájékozatni arról, hogy a 
Bánya- és Energiaipari Dolgozók 
Szakszervezetén belül két olyan alapítvá-
nyunk működik, melyek részére az 1996. 
évi CXXVI. törvény alapján az 1%-os 
támogatás felajánlható.

Tisztelettel kérjük, hogy segítsen abban 
is, hogy közvetlen családtagjai, ismerősei 
is a BDSZ alapítványai részére ajánlják fel 
a befizetett személyi jövedelemadójuk 
1%-át.

Szeretnénk biztosítani Ön/öke/t arról is, 
hogy a felajánlott összegek az alapítvá-
nyokban megfogalmazott célokra kerül-
nek felhasználásra.

Bányászokért Alapítvány 
adószáma: 19662240-2-42

A Bánya- és Energiaipari Dolgozók 
Szakszervezetéhez tartozó szakszervezeti 
tagok szociális, kulturális, jóléti, foglal-
koztatási, egészségügyi, képzési-oktatási, 
üdültetési, segélyeztetési lehetőségeinek 
javítása, megfelelő szervezeti keretek és 
kiegészítő támogatási lehetőségek biztosí-
tása a munkanélkülivé vált bányászok 
megsegítésére annak érdekében, hogy 
alkotó emberként találják meg helyüket a 
társadalomban. 

Az alapítvány céljainak
megvalósítása érdekében:

- Munkanélkülivé vált vagy egyéb 
okból rászoruló szakszervezeti tagok 

egyes szakszervezeti tagok, azok család-
tagjai üdülési költségtérítését, támogatja a 
saját tulajdonú bányászüdülők működését.

- Segélyben, képzési vagy átképzési 
támogatásban részesíti a felszámolásra és 
bezárásra kerülő bányavállalatoktól, 
bezárt aknaüzemektől elbocsátott szak-
szervezeti tagokat, továbbá támogatja 
ezen tagok áttelepülését, pályamódosítását 
és újrakezdését.

Bányász Kultúráért Alapítvány 
adószám: 19639439-2-42

Megfelelő anyagi alapot biztosítani 
olyan közösségi célú és közérdekű tevé-
kenységek és vállalkozások támogatására, 
amelyek elősegítik 

- a bányász településeken működő 
művelődési intézmények, egyesületek, 
egyesülések működéséhez és a bennük 
folyó kulturális, művelődési, oktatási, 
képzési, művészeti nevelő és szórakoztató 
tevékenységhez szükséges feltételrend-
szer kialakulását és működését, a lakóte-
rületi közművelődési tevékenység erősíté-
sét,

- a haladó bányászhagyományok - szak-
ma-kultúra - ápolását, megőrzését,

- a dolgozók képzését, a munkanélküli-
vé váltak képzését, átképzését.

Kérjük, hogy legyen/legyenek támoga-
tóink és a 2013. évi adóbevallással együtt 
a formanyomtatványt kitölteni, és az 
APEH-hez beküldeni szíveskedjék/szí-
veskedjenek. (akinek a munkáltatója 
készíti az adóbevallását, a nyilatkozatot a 
munkáltatónál kell leadnia).

Önöknek ez nem jelent többletkiadást, 
azonban ily módon segítségükkel hozzájá-
rulhatnak alapítványaink célkitűzéseinek 
megvalósulásához.

Támogatását remélve és azt előre is 
megköszönve kívánok: Jó szerencsét!

Dr. Horn János

munkatervét, a BDSZ XXXIV. kongresz-
szusát előkészítő, s a munkabizottságok 
és rétegszervezetek feladatterveit, majd 
döntöttek a BDSZ 2014. évi üdültetésé-
nek irányairól, az üdülők működtetésé-
ről, az árak meghatározásáról. 

bányász társa temetésén mondott 
búcsúbeszédet.

Ezt a kiváló embert, kollegát, bará-
tot 2013.okt.22.-én ragadta el a halál.

Halálával nagy veszteség érte a csa-
ládon túl a bányászok nagy családját 
is.

Mindannyiunk Laci bácsija, nyu-
godj békében.

Kovács István

szervezeti munkáját. Azt, hogy dol-
gozhatott bárhol, Mátranovákon, 
János-aknán, vagy Mizserfán, mindig 
megmaradt a társakért dolgozó, a tár-
sak ügye mellett kiálló becsületes 
bányásznak. Örült a látogatóknak. 
Szívesen emlékezett munkás éveire, a 
bányákra, a bányászokra. a vitákra is, 
amelyeket értük folytatott, s örült, 
hogy ezekben többnyire nekik volt 
igazuk.

Hosszú, gazdag élete 2014 januárjá-
ban véget ért. Január 9.-én helyezték 
örök nyugalomra a salgótarjáni teme-
tőben. Koporsójánál szénfekete egyen-
ruhában bányászok tisztelegtek. Azok 
képviselői, akikkel annakidején szén-
csatát vívott, s akik igazáért mindig 
kiállt.

VÍZSZINTES: 1. Ilyen fejtésekben 
legnagyobb a szén kitermelésének 
hatékonysága. - Képzelt élmény éjsza-
ka. 2. Megfelelő alkalomra készítik elő. 
– Asztalt étkezéshez készít elő. 3. 
Villámgyorsan távozó. – Aki csak jót 
akar, a másik embernek mijét szolgálja? 
4. Jód és tellúr vegyjele. – Felvette a 
nyúlcipőt, és a másik oldalra került. – 
Energia. 5. Egyik végletből a másikba 

Öt fõsor
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OT ülés

1%
Mindkét Alapítványunk ez úton köszöni 
meg a 2012-es évben kapott SZJA 
1%-ot. A beérkezett összegeket 
- Bányász Kultúra  
  Alapítványra                      59.362.- Ft
- Bányászokért Alapítványra     2482.- Ft

az Alapítványokban megfogalmazott 
célokra használtuk fel.


