
együttműködésnek. A célok közösek: 
megőrizni és fejleszteni mindhárom 
könnyűipari ágazatban a szakmakultú-
rát, s erre az alapra építkezve megte-
remteni a bőr-, cipő-, ruházat- és textil-
ipar produktumának és a foglalkoztatás 
intenzív és extenzív növekedésének 
lehetőségét. A fejlődéshez azonban ipar-
politika is kell, és a megfelelő iparpoli-
tika kialakításához feltétlenül szükség 
van a szociális párbeszéd keretei között 
kialakult vélemények képviseletére a 
kormányzati szervek előtt. Ahhoz pedig, 
hogy megszerezhető legyen a legszéle-
sebb körű támogatás, környezetbarát 
technológiákra, korszerűsítésre, fejlesz-
tésekre, innovációra van szükség.

A megnyitót követően elsőként Luc 
Triangle az IndustriAll főtitkárhelyette-
se beszélt a „2020-ig terjedő időszakra 
szóló európai ágazatpolitika megvaló-
sulásának helyzetéről, eszközeiről, for-
rásairól, az Európa Bizottság, a munkál-
tatói szervezetek és az IndustriAll ezzel 
kapcsolatos megítéléséről, Európa újra-
iparosításának lehetőségeiről”.

Mondandóját azzal kezdte: sokan 
vannak, akik nem is tudják, hogy ezek 
az ágazatok még léteznek Európában. A 
fiatalok túlnyomó többsége nem ezen a 
területen tervezi a jövőjét, nem ezekben 
az ágazatokban akar egzisztenciát 
teremteni. Tetszik, avagy sem: vitatha-
tatlan tény, hogy az elmúlt évek válsága 
nagymértékben sújtotta ágazatainkat.

Előadásban szólt arról, hogy az 
Európai Ipari Szakszervezeti Szövetség, 
az IndustriAll egyöntetű véleménye, 
hogy

● a gazdasági növekedés előfeltétele 
a beruházások ösztönzése;

● a vállalatok részére olyan gazdasági 
környezetet kell teremteni, amely ezt 
lehetővé teszi; és hogy

● a kis- és középvállalatok (KKV-k) 
jelenleg mindehhez nem kapnak megfe-
lelő pénzügyi hátteret, banki támoga-
tást.

Az Európai Unióban 32-33 millió a 

munkahelyek száma az ipari termelés-
ben és az iparban foglalkoztatottak 
mintegy 8 %-a dolgozik a könnyűipari 
ágazatokban. (A vegyiparban pl. ehhez 
képest jóval kevesebben dolgoznak – a 
magas fokú gépesítés miatt -, mégis 
nagyobb súlyt képviselnek a köztudat-
ban, alapvetően jobb az imázsuk.) Az 
Unión belül a könnyűipar regionális 
koncentrációja figyelhető meg. Az e 
területen történő foglalkoztatás a dél-
európai országokban – főleg 
Olaszországban - a legjelentősebb. A 
könnyűipari ágazatokra jellemző a 
magas élőmunka-igény, ezen belül 
magas a nők foglalkoztatása, miközben 
a foglalkoztatottak átlagéletkora folya-
matosan növekszik, mert ezen a terüle-
ten kevés a fiatal, ugyanis nem vonzóak 
számukra a könnyűipari szakmák.

A GDP (bruttó hazai termék) növeke-
dés előrejelzése 2015. évre az EU-ban 
1,8 %, Magyarországon 2,8 %. Nagy 
kérdés, hogy ez a mértékű növekedés 
elég nagy-e ahhoz, hogy új munkahe-
lyek jöjjenek létre szerte Európában. A 
szakszervezet álláspontja szerint ilyen 
mértékű növekedés „csak” a szinten 
tartáshoz elegendő. A közgazdasági 
tapasztalatok azt támasztják alá, hogy 
3-5 %-os gazdasági növekedés szüksé-
ges az új munkahelyek létesüléséhez. 
Kijelenthetjük, hogy amennyiben nincs 
általános gazdaságélénkülés, gazdasági 
növekedés, akkor a könnyűipar sem fog 
növekedni. (Kína pl. az elmúlt években 
kétszámjegyű növekedéseket produkált, 
de még az idei évben is, mintegy 8 %-os 
növekedést jelez. 2012-ben az Unióban, 
mintegy 2,15 millió könnyűipari mun-
kahely volt, Törökországban 1,2 millió 
dolgozót foglalkoztattak a könnyűipar-
ban a „fehér” gazdaságban és kb. 
ugyanennyit a „szürke-” és „fekete” 
gazdaságban. Tehát azt mondhatjuk, 
hogy az EU és Törökország közé egyen-
lőségjelet tehetünk a könnyűiparban 
foglalkoztatottak tekintetében. 

(Folytatás a 2. oldalon)

● A 2020-ig terjedő időszakra szóló 
európai ágazatpolitika megvalósulásá-
nak helyzete, eszközei, forrásai, az 
Európa Bizottság, a munkáltatói szerve-
zetek és az IndustriAll Szakszervezet 
megítélése szerint, Európa újraiparosí-
tásának fényében.

Előadó: Luc Triangle az IndustriAll 
(az Európai Ipari Szakszervezeti 
Szövetség) főtitkárhelyettese

● A textil- és ruházatipar helyzete 
Magyarországon, eredmények, gondok, 
problémák, a fejlődés esélyei, lehetősé-
gei.

Előadó: Tomor János az MKSZ elnö-
ke, a KÁPB munkáltatói társelnöke

● A bőr- és cipőipar helyzete 
Magyarországon.

Előadó: Dr. Molnár Ernő a Debreceni 
Egyetem adjunktusa

A résztvevők körét - a szokásoknak 
megfelelően - a könnyűipari cégek 
munkáltatói és munkavállalói vezetői és 
képviselői, a Textilipari Műszaki és 
Tudományos Egyesület (TMTE), illetve 
a Bőr- és Cipőipari Egyesülés (BCE) 
vezetői, szakértői, a KÁPB munkájában 
résztvevő partnerek, valamint a BDSZ 
vezetése alkották.

Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke a részt-
vevők köszöntését követően nyitó 
beszédében hangsúlyozta a Könnyűipari 
Szakmai Nap jelentőségét abból a szem-
pontból, hogy a rendezvény immáron 
ötödik éve kialakult hagyományainak 
megfelelően hozzájárul, a könnyűipar-
ban meglévő, szakmai tudás bővítésé-
hez, megoldásokat keresve a foglalkoz-
tatás és az ipar produktumának, a terme-
lési szerkezet palettájának bővítésére. A 
rendezvény másik nem titkolt célja, 
hogy – bár a körülmények nehezedni 
látszanak – fenntartható legyen a konst-
ruktív párbeszéd a munkavállalói és 
munkáltatói oldal között az Ágazati 
Párbeszéd Bizottságok rendszerében. E 
nélkül ugyanis nem tartható fenn a mun-
kabéke, mely elengedhetetlen feltétele a 
fejlődésnek, a sikeres és eredményes 

A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ), a Könnyûipari Ágazati 
Párbeszéd Bizottság (KÁPB), valamint a Magyar Könnyûipari Szövetség (MKSZ) közös szer-
vezésében ötödik alkalommal került megrendezésre 2015. június 4-én a Könnyûipari Szakma 
Nap. A rendezvényen a következõ témák szerepeltek az alábbi elõadók interpretálásában:

Tudom, hogy nem illendő az embernek önmagát idéznie, de a mondandóm alátámasz-
tására most mégis meg kell tennem. A BDSZ 2009. november 13-án tartotta XXXII., 
programalkotó, kongresszusát, s akkor, a tanácskozás egyik levezető elnökeként, a 
következőképpen vezettem fel a bányászszakszervezet és az akkor még csak két 
könnyűipari szakszervezet fúzióját.

„- Légvágat, vetülékszál, bobin. Ezek a bányászat, a textilipar és a ruházatipar 
szakkifejezései, melyeket csak azok érthetnek, akik valamiféle jártasságot mutatnak 
az adott szakmában. És honnan tudják ők ezeket? Onnan, hogy megtanulták az elő-
deiktől, az elődeik pedig az ő elődjeiktől. Így aztán ez a tudás, amely a múltból 
táplálkozik, jelenti azt a kovászt - hogy egy negyedik szakma szakkifejezését is ide 
csempésszem -, amely összeköti az azonos foglalkozást űző embereket. Én úgy gon-
dolom, hogy nemcsak a fa nem élhet gyökerek nélkül, hanem az emberek sem. 
Szakmáink becsületét, tisztességét, hitelességét az elődeink alapozták meg. Nekünk, 
utódoknak az a kötelességünk, hogy ezt a becsületességet, tisztességet, hitelességet 
megőrizzük, gondozzuk a szakmakultúra hagyományait és bemutassuk az újabb és 
újabb generációknak. 

Tehát: légvágat, vetülékszál, bobin. Ezek akár a szakmacsoportok elkülönülését is 
jelenthetnék, de nem jelentik, mert akik ezeket a kifejezéseket használták, használ-
ják, azok a múlt és jelen munkásai jól körülhatárolható érdekekkel. Tehát az érdek-
védelem az, ami összeköt minket, mert az egyetemes. A szakmaspecifikusság csak 
erősíti ezt az egyetemességet. Persze azért nem kell új közös szakkifejezéseket 
keresnünk. Egyáltalán nem baj, hogy a varrónő továbbra sem tudja, hogy a légvágat 
a bánya szellőztetésében játszik szerepet. És az sem tragédia, ha a vájár nem fújja 
kívülről, hogy a bobin a varrógépen az alsó vezetőszál. Megőrizzük szakmai önálló-
ságunkat, de új fejezetet nyitunk az érdekérvényesítést illetően. A történetet mostan-
tól kezdve közösen írjuk tovább. 

Azért külön-külön is nagyon büszkék lehetünk azokra a szaktársinkra, akik a múlt 
század elején meghallották a kor parancsát, felismerték a szükségszerűséget, és meg-
alakították szakszervezeteinket. És büszkék lehetünk azokra is, akik példát mutattak 
nekünk bátorságból, meg nem alkuvásból, emberségből, és felismerték azt, hogy 
összefogva egységet tudunk felmutatni, s akkor elérhetőbbek az emberi munkakörül-
mények, a magasabb bérek, és elérhető közelségbe kerül a munkavállalók élhetőbb 
világa. Az elődeink, a mártírjaink, a hőseink itt vannak velünk. És féltő jóindulattal 
nézik a kezdeti lépéseinket. Biztos vagyok benne, hogy nagyon szurkolnak nekünk.” 

A fenti beszéd óta eltelt csaknem hat esztendő. Nem kerek évforduló, amely szin-
te megköveteli az összegzéseket, de elég tekintélyes idő ahhoz, hogy visszatekint-
sünk a megtett útra, s szembesítsük saját magunkat a kezdet elvárásaival és ígéretei-
vel. 

A bányászszakszervezet, az Ipari- Energia ipari Szakszervezeti Szövetség egyik 
létrehozójaként, már akkor azzal a céllal és hangoztatott szándékkal dolgozott a 
Szövetségen belül, hogy az azt alkotó szakmai szakszervezetek, a közös elhatározás 
mentén eljussanak a fúzióig, s megalakulhasson egy erős, az iparágakon belül ütőké-
pes, nagy létszámú szervezet, amely országos szinten is méltó partnere a munkáltatói 
szövetségeknek, illetve az illetékes minisztériumoknak.

Ezt az integrációs munkát kívánta felgyorsítani azzal, hogy elsőként, példát mutat-
va a többieknek, fúzióra lépett előbb két (Textilipar, Ruházati ipar), majd a harmadik 
(Bőripar) könnyűipari szakszervezettel. Kicsit próbája is volt ez annak, hogy a gya-
korlatban működőképes-e az elképzelés. 

Ennek, tehát, csaknem hat éve. 
Nem gondolom, hogy erőfeszítéseinknek voltak ellenzői, de sokfelől és sokan 

figyelték, maguk is – a szándék szintjén - érdekeltek lévén egy későbbi fúzióban, 
hogy mi lesz ebből? 

Az új dolgok soha nem mennek simán. Magunknak hazudnánk, ha nem beszélnénk 
a kezdeti nehézségekről. Arról, hogy tulajdonképpen négy, eltérő szakszervezeti szer-
kezetben tevékenykedő, érdekképviseletet kellett egymáshoz simítani, igazítani. Soha 
nem a szándékkal volt probléma, hiszen a „társulás” önkéntes alapon, s hosszas elő-
készítés után jött létre, amikor is volt idő a jól látható különbözőségek kezelésére. De 
mindig van olyan, amire nem gondol az ember, ami menet közben derül ki, s ezek 
orvoslása nagy együttműködési készséget, toleranciát kíván meg a résztvevőktől. 

Mindig sikerült megoldást találnunk, mert soha nem hiányzott a kompromisszum-
készség. 

Ma már elmondhatjuk, hogy szervezeteink összecsiszolódtak. Az a félelem, amely 
az előkészítési fázisban gyakran megjelent, hogy az egyesülésben feloldódik a szak-
mai és szakszervezeti jelleg, elvesznek a hagyományok, feleslegesnek bizonyult. 

A könnyűipari szakszervezetek tagozatként funkcionálnak, s e tekintetben is önál-
lóak.

E cikk mellett olvasható a tudósítás a Könnyűipari Szakmai Napról, mely évente 
kerül megrendezésre, a szakma legelismertebb vezetőinek előadásaival, konzultáci-
ókkal.

Közös titkári értekezleteken, továbbképzéseken együtt vesznek részt a Bánya- 
Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetének alapszervezeti vezetői. A BDSZ elnök-
ségében, országos tanácsában erős képviselete van a könnyűiparnak. A négy szakma 
érdekképviselői kölcsönösen elismerik egymást, példásan dolgoznak együtt.

Ha tehát, e vezércikk végén, valamiféle összegzést kellene írnom, az egyetlen rövid 
mondat.

Jelentem, működik!
Hámori István Péter

főszerkesztő
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Mûködik!Könnyûipari
Szakmai Nap 2015.



A BDSZ Nyugdíjas Választmánya, 
2015. május 27-28-29-én, Balaton-
györökön tartotta ez évi elnöki értekez-
letét.

A BDSZ Elnökség döntésének isme-
retében, jó ötletnek tűnt a május végi 
időpont. Az időjárás azonban egy kicsit 
közbeszólt és több területről esős időről 
számoltak be az érkezők. Az időjárás 
okozta meglepetésen túl, nagyobb volt a 
meglepetés, amikor régi ismerősöket 
kerestek azok, akik már több éve vesz-
nek részt a továbbképzőn. A 2014. évi 
választás mérföldkő volt nagyon sok 
szervezet életében, de az új arcok meg-
jelenésében, szerencsére, közrejátszott 
a Textiles, Ruhaipari, Bőripari 
Szakszervezetek fúziója is.

Székely Jenő, a Választmány elnöke 
köszöntötte a megjelenteket, majd szo-
morú kötelezettségünknek eleget téve, 
néma felállással adóztunk elhunyt tár-
saink, barátaink emléke előtt.

Ezt követően, a választmányi elnök, 
rövid bemutatkozás után, felkérte 
Kolláth János főkönyvelő kollégát, elő-
adása megtartására. A főkönyvelő elő-
adásának főbb elemei a következőkben 
foglalhatók össze:

- 2014-évi beszámoló, (a származta-
tott jogi személyiséggel rendelkezők a 
BDSZ felé, az önálló bejegyzéssel ren-
delkezők az O. B. H. felé)

- 2015-év beindítása a kettős könyve-
lés szabályainak megfelelően.

- a kettős könyvelésből adódó felada-
tok.

Kiemelte, hogy a szakszervezetekre 
is a civil törvény vonatkozik, melynek 
értelmében az új Számviteli Törvénynek 
megfelelően kell eljárni. Az átállás 
végső időpontja 2016. május 15.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy 
amely szervezetek vállalkozási tevé-
kenységet is folytatnak, azoknak bőví-
tett bevallást kell készíteniük.

(Folytatás az 1. oldalról)
Az Unióban nagyjából ugyanannyi 

ember dolgozik az autóiparban, mint a 
könnyűiparban és kb. ennek a fele a 
foglalkoztatottak száma a vegyipar-
ban. Ezzel azt kívánjuk jelezni és 
hangsúlyozni, hogy a könnyűipar – 
foglalkoztatási szempontból – rendkí-
vül fontos az Európai Uniónak!)

Magyarországon 2007. és 2013. 
között, valamint 2010. és 2013. között 
- tendenciáját tekintve hasonló mérté-
kű létszámcsökkenést mutatva - 
háromból egy munkahely megszűnt, 
ami mintegy 37 %-os munkahely-
veszteségnek felel meg. Ez azt jelenti, 
hogy 2010. és 2013. között kb. 17.000 
munkahely szűnt meg létezni a köny-
nyűiparban. Ez a mértékű csökkenés 
igen jelentős!

A vállalatok, vállalkozások száma 
ehhez képest stabilitást mutat, illetve 
enyhe növekedés volt tapasztalható az 
elmúlt egy-két évben ezekben az ága-
zatokban. A textilipart tekintve az 
EUstat adatok alapján 1.050 vállalko-
zásban 9.000-9.200 munkavállalót 
foglalkoztattak, azaz átlagosan 9-10 
munkahely/vállalkozás, ami megfelel 
az EU átlagának. (Ez nem a multik 
területe, sokkal inkább a KKV-ké.) A 
Ruhaiparban 2007-ben 23.000 mun-
kavállaló volt, a bőriparban 520 
bejegyzett cégnél 10-11 ezer embert, a 
cipőiparban 260 vállalkozásban 7.400 
munkavállalót foglalkoztattak. A 
könnyűipar összességét tekintve az 
elmúlt években 18-19 %-kal csökkent 
a termelés volumene (a ruhaiparban 
ennek mértéke mintegy 50 % volt) - 
az előbb említett – 37 %-os létszám-
csökkenés mellett! Ez azt is jelenti, 
hogy nagymértékben nőtt a termelé-
kenység ezekben az ágazatokban.

A termelési, ezen belül a bérköltsé-
gek vonatkozásában főleg az olcsó 

A kiadós ebéd után Korózs Lajos, 
MSZP-s országgyűlési képviselő, elő-
adása következett. A már korábban is 
ismert számadatok felsorolása után 
kitért a MSZP és saját képviselői indít-
ványaira.

Hangsúlyozta, hogy ma 
Magyarországon 42 ezer nyugdíjas él 
40 ezer Ft alatti nyugdíjból. Ebből több 
mint 12 200 fő ellátmánya nem haladja 
meg a 10 000- Ft-ot. Nagy harcot vív a 
Parlamenten belül az „elrabolt” magán-
nyugdíj milliárdjainak visszaszerzésé-
ért.

Két témát külön is kiemelt:
- A férfiak 40 év munkaviszony utáni 

nyugdíjazásának lehetőségét. 
- Vissza kell állítani a korengedmé-

nyes, korkedvezményes nyugdíjazás 
lehetőségét.

Az előadás után Rabi Ferenc, a BDSZ 
elnöke és Kovács István, borsodi elnök, 
tett fel kérdéseket, melyekre nem érke-

átalakult. Olyan termékeket állítanak 
elő, amelyeknek mindössze egy-két 
versenytársa adódik a világban. (Pl. a 
brazil futballpályák 1/3-ának a belga 
textilipar által gyártott műfű borítása 
van.) 

Kitörési pontokat jelenthetnek a 
speciális igényeket kielé-
gítő műszaki, orvos-
egészségügyi textíliák. 
Az Európai Unióban a 
textilipar gyártási volu-
menének 50 %-át a 
műszaki textíliák adják! 
A közlekedési eszközök-
nek – az üzemanyag-
fogyasztást szem előtt 
tartva – egyre kisebb 
súlyúaknak kell lenniük. 
Mind az autógyártás, 
mind a repülőgép és 
hajógyár tás egyre 
nagyobb arányban épít a 
műszaki textíliákra. Az 

Airbus A350-es repülőgép szerkeze-
tének mintegy 50 %-a a textilipar által 
előállított speciális textil anyagokból 
áll. Az építőipar is egyre nagyobb 
hányadban alkalmaz műszaki textíliá-
kat. Speciális követelményeknek kell 
megfelelniük a tűzoltás terén alkal-
mazott textiltermékeknek. Ide sorol-
hatjuk az egészségügyben egyre szé-
lesebb körben alkalmazott, akár érzé-
kelőkkel, elektródákkal kombinált 
különleges textileket is. Az elektroni-
kai ipar, a híradástechnika is növekvő 
nagyságrendben alkalmaz az általuk 
gyártott termékekben textilalapú 
gyártmányelemeket, és a példák sorát 
még lehetne folytatni.

Mielőtt teljesen eltűnnek a könnyű-
ipari szakmákra képző oktatási intéz-
mények vonzóvá kell tenni ezeket a 
szakmákat a fiatal munkavállalók 
számára. Meg kell teremteni azt a 

zett megnyugtató válasz.
Ki kell emelni Kovács István kérését, 

melyben kérte a képviselő urat, hogy 
egyik ékesszóló hozzászólásában hívja 
fel a kormánypártok figyelmét: „Az az 
ember, akinek a zongorából csak a cipe-
lés jut, előbb-utóbb megutálja a zenét”, 
és már több millióan vagyunk.

Ezt követően Rabi Ferenc elnök úr 
kezdhette meg előadását. Vetítéssel 
egybekötött tájékoztatója nagy figyel-
met váltott ki a jelenlévők körében. 
Hangsúlyozta az aktív és nyugdíjas 
szervezetek közti kapcsolat fontosságát. 
Kiemelt témaként kell kezelni a taglét-
szám megtartást, növelést. Tájékoztatta 
az elnököket a 2015. november 18-ára 
tervezett Kongresszusról, mely 
Alapszabályt módosítana, és Etikai 
Kódexet fogadna el.

Nyugdíjas ügyek tekintetében meg-
említette a 2016-ra tervezett nyugdíj-
emelést, a bányász-járadékosok helyze-

vállalkozóbarát környezetet, mely 
megfelelő kiindulási alapot és kellő 
pénzügyi hátteret, banki támogatást, 
hitelpolitikát biztosít a kis- és közép-
vállalkozásoknak. Átfogó és egységes 
iparpolitika kialakításra van szükség 
Uniós és nemzetállami szinten egy-
aránt.

Összegezve a képletet:
INNOVÁCI és MINŐSÉG = 

NAGYOBB K+F RÁFORDÍTÁS = 
M AGASA BB M ŰSZA K I 
SZÍNVONALAT, MINŐSÉGET 
KÉPVISELŐ ÁRU és MAGASABB 
B É R  A 
FOGLALKOZTATOTTAKNAK

Huszonöt éve a két világrend fenn-
állásakor még nem volt igazi verseny, 
de 1989 óta gyökeresen megváltozott 
a helyzet. A verseny globális méretű-
vé nőtt melyben muszáj a könnyűipar-
nak eredményeket felmutatnia, külön-
ben elvész!

A munkáltatók és munkavállalók 
még szorosabb, még mélyebb együtt-
működésére van szükség, mert sok a 
veszteni való, tehát sok a közös érdek 
is!

Tomor János a Magyar Könnyűipari 
Szövetség elnöke és a KÁPB munkál-
tatói társelnöke „A textil- és ruházat-
ipar helyzete Magyarországon, ered-
mények, gondok, problémák, a fejlő-
dés esélyei, lehetőségei” címet viselő 
előadásában széleskörű elemzésekkel, 
adatokkal, okfejtésekkel támasztotta 
alá és igazolta vissza Luc Trangle 
mondanivalóját, mindezzel értékelve 
a textil- és ruházatipar magyarországi 
helyzetét, felvázolva az előrelépés, a 
fejlődés esélyeit.

A hallgatóság körében sikert aratott 
záró előadást Dr. Molnár Ernő, a 
Debreceni Egyetem adjunktusa tar-
totta „Területi kutatások és könnyű-
ipar: a magyarországi bőr- és cipőipar 

tét, valamint a területi különbségeket. 
Előadását azzal a reménnyel zárta, 
hogy ha szükséges, a bányásztársada-
lom egységes hozzáállást tanúsít, akár 
az aktív, akár a nyugdíjas érdekeket kell 
képviselni, megvédeni.

Utána Gaál Gábor a BDSZ tanácsosa, 
kérte fel a területi tagozati vezetőket, 
hogy tájékoztassák a társszervezeteket 
a területükön végzett munkáról, gon-
dokról, eredményekről. Tegyenek 
javaslatot egy eredményesebb tagszer-
vező munkára. Az egyes területekről, 
(nem felszólalási sorrendben), Kovács 
István, Dancs József, Pernecker László, 
Varga István, Lada Lászlóné, Vámos 
Jánosné, Kékesi Sándor, Székely Jenő 
mondták el véleményüket.

A nap vacsorával, egyesek részére 
fürdőzéssel, de nagy részünknek 
beszélgetéssel, nótázással, éjfélkor a 
Bányász-himnusz eléneklésével zárult.

A harmadik napon, 9 órakor, Székely 
Jenő elnök tartott tanfolyam záró össze-
foglaló beszédet, melyben eredményes-
nek ítélte meg a három nap programját, 
s kérte a jelenlévőket, hogy mindenki a 
saját területén hasznosítsa a hallottakat.

Összegzésképpen elmondható, s ez 
volt minden jelenlévő egybehangzó 
véleménye, hogy szükséges ennek a 
rendezvénynek a fenntartása, de 
kihangsúlyozták, hogy nem a csodála-
tos környezet és ellátás miatt.

Főleg az első alkalommal résztve-
vőknek volt igen kedvező véleménye. 
Új ismerősöket szereztek, új módszere-
ket hallottak ahhoz, miképpen tegyék 
eredményesebbé munkájukat.

Egybehangzó vélemény, hogy az elő-
adók kiválasztásánál továbbra is körül-
tekintően kell eljárni.

Kovács István
a Borsodi Bányászok
Területi Tagozatának

elnöke

vizsgálatának tapasztalatai” címmel. 
Mondanivalója kifejtése során felvá-
zolta az iparág helyét a nemzetközi 
munkamegosztásban, a magyarorszá-
gi térbeliség tekintetében, valamint 
kitért az iparág fejlődésének lokális 
határaira. Szemléletes ábrák segítsé-
gével mutatta be, hogyan és milyen 
mértékben csökkent a rendszerváltás 
óta a bőr- és cipőipar nagyságrendje 
és a foglalkoztatottak száma úgy, 
hogy az elmúlt években a fajlagos 
termelési-, termelékenységi- és 
exportmutatók nem elhanyagolható 
növekedést mutatnak.

A rendezvény záróeseményeként 
elismerések átadására került sor, 
mellyel a könnyűipari szakszervezeti 
alapszervezetek tisztségviselőinek 
tevékenységét jutalmazták. Ennek 
keretében 

● a bőripar részéről Slonszki 
Henrietta a szekszárdi Samsonite 
Hungária Bőrdíszmű Kft. dolgozója,

●  a ruházatipar részéről Tóth 
Istvánné, a Berwin Ruhagyár, 
Vásárosnamény dolgozója

● a textilipar részéről Johanovits 
Lászlóné, a TOLNATEXT Fonal-
feldolgozó és Műszakiszövet-gyártó 
Bt. dolgozója részesült elismerésben.

Sulyokné Kruspán Rozália, az 
EAGLE OTTAWA Hungary Kft. 
szakszervezeti titkára a tagszervezés-
ben elért kiemelkedő munkája elisme-
réseként Elnöki Dicsérő Oklevélben 
részesült.

Az elismeréseket Rabi Ferenc a 
BDSZ elnöke adta át.

A szakmai napot levezette és mode-
rálta Varga Éva a BDSZ alelnöke, a 
Könnyűipari Tagozat vezetője, aki 
zárszavában megköszönte az előadók 
munkáját, valamint a résztvevők 
érdeklődését.

Cs.J.
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A fárasztó napot vacsora, majd a 
„gyógy-tényezők” igénybe vétele zárta.

A következő napon a kiadós reggeli 
élvezetét a változatlanul borús idő sem 
befolyásolta. (Egyesek szerint még jó is 
volt, mert így nem vágyunk annyira a 
szabadba.)

A nap első előadását Kordás László, a 
Magyar Szakszervezeti Szövetség elnök 
tartotta. Három témát emelt ki az elő-
adásában.

- A kormányzati szervekkel történő 
konzultáció fontossága.

- A Munka Törvénykönyv módosítás.
- A Sztrájktörvény módosítása.
Fontosnak tartaná a korkedvezmé-

nyek témáját is, de arról a Kormány 
hallani sem akar, nem még tárgyalni. A 
Sztrájktörvény módosítás sarkalatos 
pontja a még elégséges szolgáltatás biz-
tosítása.

Kiemelt feladat a minimálbér és a lét-
minimum összegének összehangolása. 

Az előadást rövid konzultáció követte.
Ezután Tóth Mihály, a Magyar 

Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas 
Választmányának elnöke következett. 
Bemutatta a Nyugdíjas Választmány 
tevékenységét, kiemelte a nemzetközi 
kapcsolatokat, azon belül is a FERPA-
val kialakított, eredményes munkakap-
csolatot.

Utána Hidasi László úr előadása 
kötötte le a jelenlévők figyelmét.

Hangsúlyozta a közelmúlt változásait:
-  a nők 40 éves nyugdíjazási lehetősé-

ge
- korengedmény, korkedvezmény 

eltörlése
- rehabilitáció
- Megyei Igazgatóságok átszervezése
- méltányossági nyugdíj
- hadiárva-ellátás
- bányász-járadék
Előadása végén ismertette a reklamá-

ciós lehetőségeket.

termékprofillal rendelkező cégek ver-
senye a jellemző. Magyarország jelen-
leg Kínával és Törökországgal kényte-
len versenyezni látva a könnyűipar 
termékszerkezetét. Példának okáért 
kijelenthetjük, hogy a 10-15 €-s ingek 
gyártásában csak vereséget szenved-

hetünk! Csak akkor nyerhetünk, ha a 
magasabb értékű, magasabb minőségű 
termékek irányába mozdulunk el. Ez 
természetesen igaz a bőr- és cipőiparra 
is. (Olaszországban pl. a drágább ter-
mékek részaránya sokkal magasabb, 
ennek megfelelően a termelés vissza-
esése és a létszám csökkenése is jóval 
kisebb volt. Olaszország cipőiparában 
nem volt csökkenés, mert egy magas 
minőséget képviselő, márkás olasz 
cipőért 150-200 €-t is megadnak. 
Természetesen ennek megfelelően a 
munkabérek is magasabbak.) E tekin-
tetben az egyik kulcsszó tehát: a 
MINŐSÉG!

A másik kulcsszó az INNOVÁCIÓ 
lehet.

Belgiumban még mindig jelentős 
nagyságrendet képvisel a textilipar. 
Azonban a 40 évvel ezelőtti gyárt-
mányszerkezet teljesen megváltozott, 

Nyugdíjas titkári értekezlet
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kell számolni a dolgozói szegénységgel, 
mert ez elveszi a társadalom felemelkedé-
sében vetett hitet. 

Ezt nem hagyjuk!
A dolgozói szegénység megszüntetése 

érdekében a Magyar Szakszervezeti 
Szövetség fenntartja tavaly ősszel kidolgo-
zott javaslatát. Álláspontunk szerint nem 
lehet olyan teljes munkaidőben dolgozó 
munkavállaló, aki kevesebbet kap, mint a 
létminimum. Ez vonatkozik a több száz-
ezer közmunkásra, a közszférában dolgo-
zókra, s a versenyszféra kiszolgáltatottjai-
ra. A háromszor nyolc szlogen után ezért 
hirdetjük meg a négyszer kilenc program-
ját. Ez a mi tárgyalási javaslatunk és a 
dolgozói szegénység felszámolására irá-
nyul. Kivételek nélküli és szerves kapcso-
latot követelünk a minimálbér és a közszol-
gálati bértáblák között. Ha ezt végrehajt-
juk, nagyot segítettünk azokon, akik ma 
dolgoznak, és mégis nélkülöznek. Ha ezt 
végrehajtjuk, olyan Magyarországot vizio-
nálunk, amelynek gyarapodó állampolgárai 
vannak, s amelyben egyre jobban élhetünk.

2014. december 31-ével a kormány, 
átmeneti intézkedések nélkül megszüntette 

A következő feladatunk, hogy visszasze-
rezzük a jogtalanul elvett szabadságainkat. 
Ezért a jogalkotással okozott kárért, ha 
kell, bepereljük az államot. Ha kell, para-
grafusonként szerezzük vissza az elrabolt 
jogainkat. 

Gyakorlatilag felszámolták a munkanél-
küliség, az álláskeresés időszakának ellátá-
sait. A közmunka megszervezését, az intéz-
ményes nyomorban tartás és a végletes 
személyi kiszolgáltatottság eszközévé tet-
ték. Kormányaink – 2008 óta – nem és 
2017-ig nem is tervezik emelni a közszol-
gálatban dolgozók fizetését, ezzel elérve 
azt, hogy a versenyszférában mi is megelé-
gedjünk egy kicsit alacsonyabb bérrel. A 
közszférában évek óta folyik az a játék, 
hogy a különféle csoportoknak ígért életpá-
lya-modellek vágyképeivel, aztán azok 
halasztgatásával vagy részbeni beváltásá-
val az egész közszférát az orránál fogva 
próbálja vezetni a kormányzat. Ez egy fur-
csa piramisjáték, amelyben most már 
naponta kell egyre többet ígérniük. Ez a 
politika olcsóvá teszi a magyar munkaerőt, 
de már tűrhetetlen veszteségeket okoz 
valamennyiünknek, és felemészti a nemzet 
jövőjét. 

Meddig hisszük és meddig fogadjuk el, 
hogy ez a megoldás a magyar nemzet jövő-
jére?

Magyarországon, ma, körülbelül egy-
millió ember van, aki főállásban keveseb-
bet keres, mint a létminimum. Ez szégyen! 
Ennyien vannak, akik keményen dolgoz-
nak azért a kapott pénzért, amit megkeres-
nek, de a minimálisnak elfogadott létmini-
mumot se tudják maguknak biztosítani. Le 

fórumon történő elismerése, egyértelmű 
igen a válasz. De már mondják is, hogy 
nem ezért végzik szakszervezeti munká-
jukat, soha nem várnak dicséretet, szá-
mukra természetes, hogy a kollégáik 
érdekeit védik, ügyes-bajos dolgaiban 
intézkednek, segítenek, ha a problémá-
ikkal megkeresik őket. 

És megkeresik? – görgetem tovább a 
beszélgetés fonalát. Válaszaikból egyér-
telműen kiderül, hogy az adott munka-
helyen tekintélye van az érdekképvise-
letnek. Szinte valamennyiük működési 
területén intenzív tagfelvételi munka 
folyik, melynek következtében jelentő-
sen nőtt a szakszervezeti létszám. Ez 
mindennél jobban bizonyítja, hogy a 
munkavállalók szükségét érzik a szak-
szervezet jelenlétének. 

Villámbeszélgetésünk végén nevesí-
tem a szereplőket, jelesül a kiemelkedő 
szakszervezeti munkájukért elismerést 
kapott tisztségviselőket: 

Slonszki Henrietta 1998 óta dolgozik 
a SAMSONITE Kft-nél, Szekszárdon. 
Tizennyolc éve szakszervezeti tag, 2011-
től a szakszervezeti bizottság bizalmija. 

Területén 78%-s a szervezettség. 
Sulyokné Kruspán Rozália húsz éve 

szakszervezeti tag, 2005 óta az Eagle 
Ottawa SZB titkára. 2005-ben tizenhét 
tagja volt az alapszervezetnek. 
Folyamatos kitartó munkájának köszön-
hetően 2014-ben százharminckét fő, míg 
2015. május 20-ig háromszázötven fő 
munkavállalót tudott megnyerni a szak-
szervezetnek. Kiemelkedő munkájának 
egyik példája, hogy két nap alatt száz-
hatvan fő munkavállaló lépett be a szak-
szervezetbe.

Tóth Istvánné 1980 augusztusától dol-
gozik a BERWIN vásárosnaményi gyá-
rában. Ez az első munkahelye is. 
Huszonöt éve szakszervezeti tag, 1992-
től a szakszervezeti bizottság bizalmija. 
Az ő területén legtöbb a tagok száma. 

Gratulálunk a kitüntetetteknek, s 
további munkájukhoz sok sikert kívá-
nunk!

- h -

Békés és Vas megyéből, Észak- és Dél-
Magyarországról érkezett bányászok, 
kohászok, kereskedők, vasutasok, vegyé-
szek, pedagógusok, közszférában, egész-
ségügyben, szociális területen dolgozók, és 
még hosszan lehetne folytatni a szakmák 
sorát, hallgatta végig május elseje szónoka-
it a Városligeti fasorban. Idén, civil szerve-
zetekkel közösen demonstráltunk. 

A BDSZ jelentős létszámmal vett részt a 
rendezvényen. Jöttek vidékről a bányász, 
bőrös, textiles ruházatipari tagjaink, táblák-
kal, egyensapkában és mellényben. A 
nagygyűlés után hosszasan kígyózott a 
vonulók sora a városligeti napozórétre, 
ahol a BDSZ-résztvevők, a megszokott 
helyen felállított sátraknál pihenhettek 
meg, s ehettek, ihattak, mielőtt birtokba 
vették a Városliget egyéb rendezvényeit. 

Alábbiakban Kordás Lászlónak, a 
Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke 
beszédének szerkesztett változatát közöl-
jük. 

Ez az újrakezdés napja – mondta beszé-
de elején a MASZSZ elnöke. - Ez a mi 
napunk. ne tévedjünk el. Ahol csökken a 
feudalizmus, ott nő a demokrácia! Ahol nő 
a demokrácia, ott van munkavállalói érdek-
képviselet. Az irigyelt nyugati demokrácia 
a munkások nélkül nem épülhetett volna 
fel. A semmittevés nyomorba dönt. Ha a 
bérből és fizetésből élők, a munkásság nem 
harcolt volna a tőkével, az állammal szem-
ben, akkor ma nem lenne általános válasz-
tójog, titkos és egyenlő szabadság. Ha most 
nem harcolunk a megszerzett jogainkért, 
mindent elveszthetünk. Egy jobb élet lehe-
tőségét veszíthetjük el. 

Ezután az összefogásról, a civil mozgal-
makkal, civil csoportosulásokkal való 
együttműködésről beszélt Kordás László, 
majd meghatározta a szakszervezet előtt 
álló legfontosabb feladatot.

Sok feladat áll előttünk – mondta -, de 
ezek közül is a legfontosabb ma, hogy visz-
szaszerezzük a munka és a munkás becsü-
letét. Ezért kell visszaszerezni a tisztessé-
gesen dolgozó kisember fogalmának és 
jelentésének tulajdonjogát. 

Az elmúlt öt évben lerombolták a 
magyar dolgozók védelmét garantáló leg-
utolsó bástyákat is. Diktátumként ránk 
erőltették az új Munka Törvény Könyvét, s 
így az európai unió legkiszolgáltatottabb 
munkavállalói lettünk. Emlékeztetlek ben-
neteket arra, hogy több tízezren álltunk 
2001-ben a Hősök terén, az akkori „cseléd-
törvénynek” csúfolt módosítások ellen til-
takozva. Most rosszabb a helyzet. Mert a 
rabszolga törvénykönyve mindenkire 
vonatkozik, még rosszabb körülmények 
között. Ma már azt is megengedi magának 
ez a hatalom, hogy saját alaptörvényével 
ellentétes, nemzetközi jogokat figyelmen 
kívül hagyó szabályokat írjon elő. Ezt nem 
hagyhatjuk! 

Öten üljük körül az asztalt. Kikészítve a 
diktafon, interjú előtti pillanat. Leendő 
beszélgetőtársaim, valamennyien köny-
nyűipari dolgozók, s nem mellesleg 
szakszervezeti tisztségviselők. A 
Könnyűipari Szakmai Nap idei rendez-
vényének végén, az ebédidőből csípünk 
el pár percet. Az imént vették át a mun-
kájukat elismerő Elnöki Dicsérő 
Oklevelet, társaik, az előadás hallgató-
sága előtt. Csanádi kollégám már elké-
szítette a fotót, én a jegyzeteimet tartal-
mazó papírlapot forgatom, azon töröm a 
fejem, hogy mivel indítsam a beszélge-
tést. Aztán felteszem a világ legsablono-
sabb kérdését, amit újságíró feltehet: 
Hogyan érte Önöket az elismerés híre?

Egymás szavába vágva mondják, 
hogy igencsak váratlanul, hiszen akkor 
tudták meg, amikor Varga Éva alelnök 
asszony szólította őket, hogy vegyék át 
az oklevelet. További kérdésemre, hogy 
azért jól esett a tevékenységük ilyen 

Johanovits Lászlóné, aki 1995 óta 
dolgozik a Tolnatext Bt-nél. Húsz éve 
tagja a szakszervezetnek, 2011-től veze-
tőségi tag. 

a korkedvezmény lehetőségét. Bizony-
talanságba taszítva ezzel több százezer dol-
gozót. Egy bányászfórumon voltam, ahol 
egy régi szaki így vélekedett: évtizedek óta 
olyan munkát végzek, amelyről tudom, 
hogy tönkreteszi az egészségemet. De csi-
nálom, mert csak így tudom eltartani a csa-
ládomat. Vállaltam, hogy idős koromra 
nehezebb lesz, mert az elvégzett napi 
munka akár több hetet vehet el az egészsé-
ges éveimből. Arra kért engem, hogy mond-
jam meg, annak a nem keményen dolgozó 
nagy embernek, aki elvette a korkedvezmé-
nyes nyugdíjas lehetőségét, hogy cseréljünk 
helyet. De ne csak egy napra. Őt csak az 
érdekelte, hogy mit fog csinálni hatvanhá-
rom évesen a munkahelyén, ahol most dol-
gozik. Hogyan fogja ő ellátni azt a munka-
kört, amiben van? 

Úgy vélem, az az európai modell, ami 
mindenhol bevezetésre került, akár a koren-
gedmény, akár a korkedvezmény kérdésé-
ben, ez Magyarországon is megfelelő lenne. 

Mindenkivel foglalkoznunk kell. 
Minden egyes nyugdíjasnak azt üzenjük, 
hogy mellettük állunk. Mellettük állunk 
akkor is, amikor a többműszakos munka-
rendben dolgozókkal foglalkozunk, vagy 
akár a töredékidő kérdését kell napirendre 
tűznünk. 

A MASZSZ elnöke ezután a szolidaritás 
fontosságáról, egymás gondjainak megis-

meréséről, a fegyveres erők szakszervezeti 
létének betiltásáról szólt, biztosítva az 
érdekelteket, hogy az érdekképviselet 
mögöttük áll. Egyszerre kell nemet monda-
ni! – hangsúlyozta.

Újra meg kell szerveznünk – folytatta 
Kordás László – az állampolgári jogok 
visszaszerzéséhez, a bérharc megvívásához 
szükséges erőt. Azt kérem, hogy figyelje-
tek közös sorsunkra. Nem forduljatok el a 
közélettől, az érdekvédelmi harcoktól, a 
küzdelemtől, csak azért, hogy egy kicsit 
jobb világunk legyen. Én úgy hiszem, hogy 
ha a küzdelmektől nem fordulunk el, akkor 
gyermekeinkre egy gyarapodó, boldogabb 

hazát hagyhatunk hátra. 
Mónus Illés szavaival szólva: „Ne tegye-

tek olyant, amiért későbbi korok és nemze-
dékeknek szégyenkezniük kell majd. 
Magyarnak és európainak lenni, s megma-
radni akármilyen nehéz, s akármilyen elfo-
gultságba is ütközik, mégis kötelesség, 
ilyen időszakban százszorosan az.” Legyen 
ez számunkra ma is érvényes iránymutatás, 
s ezt a gondolatot különösen a mai kor-
mánypártok figyelmébe ajánlom. Amikor 
elveszitek a jogainkat, amikor tapossátok a 
szavakban általatok oly keményen dolgozó 
kisembereket, akkor jusson eszetekbe még 
egyszer: Ne tegyetek olyant, amiért gyer-
mekeiteknek szégyenkeznie kellene. 

Kedves barátaim! Az itt megjelent civil 
szervezeteket azért hívtuk meg, mert a 
minimálbér és a létminimummal kapcsola-
tos kezdeményezésüket mi is támogatni 
kívánjuk. Mert ebben a kérdésben szá-
munkra is elsődleges cél, hogy jussunk el a 
népszavazás kiírásáig. 

Szerveződjetek, szerveződjünk! Minden 
munkahelyen, minden szakmában a szoli-
daritás erejével. A Magyar Szakszervezeti 
Szövetség mellettetek áll. Az összes terüle-
ti képviseletünk rendelkezésetekre áll, kér-
jétek a segítségüket. Csináljunk egy kor-
szerű, a digitális technikákkal gyorsan és 
demokratikusan működő szövetséget. Ne 
verhessenek éket kormány és köztisztvise-

lő, a buszvezető és a vasutas, pedagógus és 
a szakszemélyzet közé. 

Győzzük le a bérből és fizetésből élők 
ellenségeit! Hárítsuk el a kormány megosz-
tási törekvéseit! Teremtsük meg a vágyott 
egységet, adjuk bizonyítékát a versenyszfé-
ra és a közszféra összefogásának! Fogjunk 
össze a civilekkel, civilszervezetekkel és 
támogassuk állampolgári kezdeményezése-
iket! 

Éljen a dolgozó ember, éljen a munka-
vállaló! Éljen május elseje! 

Éljen a Magyar Köztársaság! – fejezte be 
beszédét Kordás László.

HIP
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Az érdekvédelem frontvonalában

A munka ünnepén

Ha kell, bepereljük
az államot!

Balról jobbra: Johanovits Lászlóné, Slonszki Henrietta, Sulyokné Kruspán 
Rozália, Tóth Istvánné

Nem hagyhatjuk
szó nélkül a korkedvezmény 

ügyét sem



Sajnos ma is érvényes Georgius Agricola 
1530-ban megjelent könyvében az a 
mondat, hogy „A bányászatot egyetlen 
társadalom sem tekinti közömbösen, 
érdemeit felnagyítva dicsőítik, vagy 
érdemeit elhallgatva pocskondiázzák”.

Ez utóbbiban most a média - tisztelet 
a kivételnek -  is hibás, ugyanis a leg-
több esetben a közbeszéd felületes, elfo-
gult, manipulált és nincs érdemi szak-
szerű társadalmi vita. A vitákban több-
nyire sokféle érdekérvényesítés húzódik 
meg a teljesség igénye nélkül: szemé-
lyes törekvések, haszonra törekvő gaz-
dasági társaságok, piacra éhes szállítók, 
szavazatokra aspiráló politikai pártok, 
nagyobb nézettségre vagy olvasottságra 
törő média nézeti és ütköző javaslatai 
között kell eligazodni. Pedig nagyon 
fontos, hogy az információs társadalom 
követelményeivel lépést tartva hitelesen 
tájékoztassa a közösségeket arról, hogy 
nem szabd tudomásul venni a bányászat 
és a nyersanyagipar felszámolását, mert 
ezzel feladnánk megélhetésünket, tele-
püléseinket, a kultúrát és a jövőt.

Jelen írás célja, hogy bemutassa a 
valóságot hitelesen, és bebizonyítsa, 
hogy hamis az az állítás, hogy hazánk 
ásványi nyersanyagokban szegény 
ország. Az importra utaltságunk „elke-
rülhetetlenségének” elfogadtatására 
keletkezhetett előbb az „ásványvagyon-
ban szegény ország” vagyunk állítás, 
majd a környezetet szélsőségesen védő 
nézet uralma, ezt követően a fosszilis 
energiahordozók közül elsősorban a 

A hazai iparilag kitermelhető készlet.
Magyarország iparilag kitermelhető 
készletének nominális értéke 2011-ben 
8932 milliárd forint (forrás: Lakatos 
István az MTA r. tagja, Műszaki 
Földtudományi Közlemények, a 

Földtani 
vagyon* 

Kitermelhető 
vagyon* 

Reménybeli 
vagyon** 

Kitermelt 
vagyon ** 

Reálisan  
kitermelhető 

vagyon ** 

Reális éves  
kapacitás** 

10 534 8426 2 530 ~1500 6469 14,5

hazai szén globális veszélyességének 
propagandája. Ezen állítások mindegyi-
ke túlzó és demagóg. Most a cél, hogy 
mindezeket megcáfolja, teszi ezt ellen-
őrizhető, hiteles forrásokra támaszkod-
va.

Természeti erőforrás mint kategória: 
az emberiség számára a természet szol-
gáltatta, vagy természettől vett, vala-
mely céljának megvalósítására alkalmas 
vagy lehetőséget adó anyagi tényező. A 
gazdasági életben alapvető jelentőségük 
van az ásványi nyersanyagoknak (ener-
giahordozóknak) a termőföldek, a vízzel 
való ellátottságnak. Tágabb értelemben 
a természeti erőforrásokhoz sorolják az 
atmoszféra, az éghajlat, a növény- és 
állatvilág, valamint a természeti környe-
zet állapotát. (Lakatos István az MTA r. 
tagja, Miskolci Földtudományi 
Közlemények, 2013.84.kötet l .szám, 
p:7-8) 

A részletes bemutatás előtt egy gon-
dolat: a hazai energetikai természeti 
erőforrások rendelkezésre állnak, azon-
ban kihasználtságuk minimális, kőszén 
és lignit készletünk hosszú távon növel-
heti energiabiztonságunkat és lényege-
sen csökkentheti az energiafüggőségün-
ket. Megfelelő döntéssel – pl. állami 
beavatkozással - a külkereskedelmi for-
galmunk sokkal kedvezőbb lehetne, 
mert jelenleg milliárd forintban a gépek, 
szállítóeszközök, feldolgozott termé-
kek, energiahordozók, nyersanyagok, 
élelmiszerek-italok- dohány termékfor-
galom:

Miskolci Egyetem közleménye 84. kötet 
2013. p.: 11). A magyar államadóság 
2014. május 7-én 23340,2 milliárd 
forint.

Ez a két szám felveti, hogy az 
Alaptörvényben miért nem szerepel  a 
természeti erőforrások között az ásványi 
nyersanyag?

 
Jelenleg Elméleti bővítési potenciál

Millió tonna* PJ Millió tonna PJ

Külfejtés 9,14 68,2 12,4 85,4

Ebből lignit 9,1 67,8 12,2 83,8

Mélyművelés 0,29 ** 4,1 2,10-6,70 31,1-78,6

Ebből Mecsek 0 0 1,00-1,50 16,50-25,0

Összesen 9,43 72,3 14,5 116,5-164,0
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Mottó: „Jólétünk, nemzeti vagyonosodásunk, s minden további ebből fakadóknak alapját képezi, hogy kellőleg fel-
használjuk és értékesítsük mindazt, amit az anyaföld nekünk juttat”

Böck János miniszteri biztos, a Magyar Királyi Földtani Intézet igazgatója (1904)

MI AZ IGAZSÁG?! KINEK HIGGYÜNK?!
Természeti erõforrások, energetika

Időszak
Élelmiszerek, 
italok, dohány

Nyersanya-
gok

Energiahor-
dozók

Feldolgozott 
termékek

Gépek és
szállítóeszközök

Összesen

 Egyenleg

2010. 464,2 95,3 -1 390,00 -354,7 2 700,80 1 515,70

2011. 594,9 159,9 -1 701,20 -262,6 3 187,60 1 978,60

2012. 764,9 253,8 -1 824,00 96,8 2 630,50 1 922,00

2013. 814,4 215,2 -1 906,80 127,6 2 704,60 1 955,00

2014. 765,2 156,8 -1 970,86 -44,8 3 070,6 1 976,91

Forrás: KSH

Hazánk szénhidrogén vagyona és termelhetősége

Mi a valóság?

Hazánk ércvagyona (millió tonna)

Szénhidrogén 
típus 

Földtani 
vagyon* 

Kitermelhető 
vagyon* 

Reménybeli 
vagyon** 

Kitermelt 
vagyon* 

Reálisan 
kitermelhető 

vagyon** 

Reális éves 
kapacitás** 

Kőolaj (Mt) 217,7 22,1 640  
(Mt kőolaj  

egyenérték) 

99,3 22,1 0,6

Földgáz (Md m3) 181,3 73 232,2 73 2,1

Nem hagyo-
mányos kőolaj 

(gázkondenzátum) 
(Mt) 

419 45,6 nincs adat 0,00009 nincs adat nincs adat 

Nem hagyományos 
földgáz (Md m3) 

3813,6 1530,8 kb. 500 0,025 nincs adat nincs adat 

Hazánk kőszén és lignit vagyona ( millió tonna )

Magyarország földtani- és kitermelhető szénhidrogén vagyona (2014. jan. 1. MBFH Ásványvagyon Nyilvántartás) 
(Nádor Annamária és szerzőtársai MFGI 2015. június 4.)
Földtani vagyon : a kutatási adatokkal igazolt, az ásványi nyersanyagokra jellemző paraméterekkel (vastagság – 
minőség) rendelkező vagyon amely műszaki – gazdasági korlátok alkalmazása nélkül számított vagyon.
Ipari(kitermelhető) vagyon: a jelenlegi technológiai színvonal mellett gazdaságosan kitermelhető, részletesen meg-
kutatott vagyon.

A hazai szénvagyon mennyisége, kitermelése (Mt) (forrás: *MBFH Ásványvagyon nyilvántartás, 2015. jan. 1-i állapot és 
**MFGI 2012 ÁCST háttéranyag)

Kitermelhető vagyon millió tonnában, de termelés nem volt: Uránérc (26,8), Vasérc 
(43,6), Bauxit (80,6), Ólom-cinkérc (100,2), Rézérc (781,2), Nemesfémércek (36,5).
Kitermelhető vagyon és termelés 2013-ban millió tonnában: Mangánérc (52,1 - 
0,035)

A hazai szénbányászat éves kapacitása és a bővítés lehetséges keretei (Nádor Annamária és szerzőtársai MFGI 2015. 
június 4.)

Nemfémes ásványi nyersanyag-vagyon(millió tonna)

Nyersanyag

Földtani
vagyon

2012. I. 1.

Kitermelhető
vagyon

2012. I. 1.

Termelés
2012-ben

 

Földtani
vagyon

2013. I. 1  

Kitermelhető
vagyon*

2013. I. 1.  

Termelés
2013-ben  

 

Mt Mt Mt Mt Mt Mt

Ásványbányászati 
nyersanyagok 4134,1 1222,6 2,6 4086,3 1209,54 2,8

Cement- és  
mészipari

nyersanyagok
2852,7 1414,2 2,4 2549,9 1411,42 2,3

Építő- és  
díszítőkő ipari
nyersanyagok

4560,4 3006,5 8,7 4611,5 3048,2 9,3

Homok és kavics 8223,9 5418,3 22,1 8411,4 5555,46 26,9

Kerámiaipari  
nyersanyagok 1825,8 1165,7 1,4 1870,4 1215,51 1,15

Tőzeg, lápföld, 
lápimész 182 123,3 0,06 181,95 123,25 0,08

Az eddig bemutatott táblázatok 
minden adatának forrása: MBFH és 
MFGI. A 2014-es adatok csak 2015 
augusztusában lesznek elérhetők.

S most egy kicsit részletesebben:

A 2013-ban kiírt koncessziós szer-
ződés eredménye, hogy 3 területre, 
1210,8 km2- re eredményes pályázatot 
fogadtak el, a 2014 06.17-én megjelent 
újabb koncessziós kiírás 5 területre 
4311.0 km2-re-ben, aminek eredmé-
nyeképpen 4 területre (Okány-Kelet, 
Ebes, Nádudvar-Újléta és Nagylengyel 
Nyugat) érkezett elfogadott pályázat, 
amiből az egyik területre (Okány K) 
már a szerződés megkötésére is sor 
került. Az Okány Nyugat kiírásra nem 
érkezett be érvényes pályázat. 

Kiemelten fontos hogy zöld utat 
kapjon a hazai nem konvencionális 
földgáz termelése, ami csakúgy, mint 
az USA-ban – megváltoztatja az ismert 
hazai földgáz vagyont és talán expor-
tőrök is lehetünk. Mi gátolja most a 
környezetvédelemi engedély hiánya 
miatt a munkát: közismert a palák, 
különösen a mély fekvésű összletek 
rendkívül apró pórusmérete, mely 
megakadályozza a gázmolekulák 
áramlását. Az USA-ban az elmúlt tíz 
évben megvalósult „gázforradalom” 
annak köszönhető, hogy sikerült kifej-
leszteni olyan technológiát, amellyel a 
gáz kitermelhető a palarétegekből. Két 
kulcsfontosságú művelet vezetett 
eredményre: a hidraulikus rétegre-
pesztés és a vízszintes behatolás a 
rétegekbe.  Mindkettőt régóta ismerik 
az olajiparban, „csupán” a finomhan-
golást kell elvégezni. A palagázról az 
MTA 06/2015/02.06 sz. hírlevelében 
olvasható „Palagáz: sokoldalú kérdé-
sek Európában” címmel az Európai 
Akadémiák Tudományos Testület 
(EASAC) ülés anyaga.

Feketekőszén- bányászat
A korábbi – több mint 200 éves bányá-

szati hagyományokkal rendelkező mecse-
ki (liász) medencében - a szénbányászat 
megszűnt és jelentős mennyiségű szénva-
gyon maradt bent a bezárt bányákban. 
Ezen bányák újranyitása jelenleg nem 
valószínű.

A Mecseki medencében perspektivikus 
terület a MÁZA – DÉL előfordulás. Az 
előzetes fázisban több mint 200 millió 
tonna megkutatott készletet tartanak nyil-
ván. A feketekőszénből 25–30% a kok-
szolható, ezért is nevezik sokszor „kok-
szolható szénnek a mosás után fennmara-
dó mennyiség erőműi célra használható 
fel. Ez azt jelenti, hogy komplex módon 
kell a soron következő lépéseket megten-
ni. Jelenleg minimális mennyiségű külfej-
téses bányászat folyik, lakosság számára.

Barnakőszén-bányászat
A barnakőszén-bányászat (hasonlóan a 

feketekőszén-bányászathoz) nemcsak 
szénbányászati, hanem foglalkoztatási 
kérdéseket vet fel.

A korábbi barnakőszénbányák – amiket 
véleményem szerint hibás gazdasági dön-
tések miatt bezártak -, mind a Borsodi-, 
Nógrádi -, Tatabányai -, Dorogi- és 
Tatabányai medencében nemcsak bányá-
szati, hanem foglalkoztatási problémákat 
vet fel (pl.: a munkanélküliségi ráta 2014-
ban Nógrád megyében 8,4%, Borsod - 
Abaúj - Zemplén megyében 11,3% volt).

Bányászati szempontból a borsodi 
medencében, mind a tardonai területen, 
ahol a földtani vagyon 48,6 millió tonna 
vagy Dubicsányban, ahol az ipari vagyon 
50 millió tonna lehet/ne újra indítani a 
szénbányászatot. Várhatóan még ebben 
az évben ez utóbbi területre koncessziós 
pályázatot ír ki a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium.

A nógrádi medencében perspektivikus 
terület a mizserfai előfordulás, természe-
tesen más szénmedencékben is vannak 
perspektivikus területek.

Örvendetes, hogy az országban a szén-
bányászat újraindítása érdekében több 
klasztert alapítottak. 

2014. december 31-én az utolsó mély-
művelésű barnakőszénbányában, a 
Vértesi Erőmű Zrt. márkushegyi bányájá-
ban is megszűnt a termelés. Nem az 
ismert és még gazdaságosan kitermelhető 
ásványvagyon kimerülése, hanem egy 
korábbi döntés miatt.

A kőszénszénbányászat folyamatos 
leépülése miatt a foglalkoztatás is jelentő-
sen lecsökkent, napjainkban az összes 
létszám nem éri el 600 főt.

Lignitbányászat
A ma művelés alatt lévő két külfejtéses 

bánya (Visonta és Bükkábrány) lelőhe-
lyen kívül mind Észak-Magyarországon 
(Nagyút – Kál és Füzesabony – Nagyréde), 
mind Nyugat-Dunántúlon (Torony) több 
millió tonna ásványvagyon van, bár ez 
utóbbi terület – véleményem szerint - kör-
nyezetvédelmi szempontból a közeljövő-
ben nem jöhet szóba. 

Sajnos sok évtizede - 1974 óta - húzó-
dik egy új erőmű építése. Most már jó 
lenne egy pozitív döntés a lignitbázisú 
erőmű építésére.

A foglalkoztatás a két működő – azaz 
az összes külfejtéses - bányában jelenleg 
1800 fő.

Recsk
Az 1967–ben megkezdett intenzív 

mélyfúrásos kutatások nagy tömegű réz-
érc előfordulást mutattak ki, amit jelentős 
cinkércek kísérnek további alkotókkal 
(pl.: arany, stb.) A kutatást a Központi 
Földtani Hivatal költségvetésből biztosí-
totta majd annak megszüntetése miatt a 
munkákat leállították és a bányatérsége-
ket – helyesen - vízzel árasztották el. Ez a 
helyzet mai is, de kedvezőbb a jövő szem-
pontjából mintha tömedékelés történt 
volna. Sajnos a korábbi privatizáció nem 
járt eredménnyel, pedig a kinyerhető réz 
és cinkből 20 milliárd USA dollár ered-
mény érhető el, ha a fémkinyerés 
Magyarországon történne.

Szerencsés / ideális lenne egy sikeres 
privatizáció, de mindenképpen indokolt 
lenne, ha a magyar állam 50+1%-os tulaj-
donrészt szerezne. Ez foglalkoztatási 
szempontból is igen fontos kiemelt nem-
zetgazdasági téma.

Bauxit
2013-ban jelentős változás követke-

zett be. Februárban megkezdődött a 
halimbai II/DNy mélyművelésű bánya 
bezárása, a nyár közepén Ferenc külfej-
tés kimerült. Ugyanebben az időben 
megszűnt a Bosznia-Hercegovinából 
történő bauxitvásárlás. Jelenleg bauxitot 
az EOSZÉN Kft évi 5-10 kt-t termel 
nem timföld/alumínium előállítás céljá-
ból.

Nem fémes ásványi nyersanyagok
A korábban közölt táblázat kiemelke-

dő mennyiségű ásványvagyont mutat be, 
azonban azok a számok azért „szépség-
hibásak”, mert pl.: a kő- , és kavicsbá-
nyászat 59%-a érintett természetvédelmi 
területen található. Ez a szám az EU-ban 
csak 22%.

A megújuló forrásból termelt villamos 
energia a bruttó villamos energia fel-
használásban 2008 és 2014 között a 
következőképpen alakult:

2008-ban 5,1%, 2009-ben 7,0%, 
2010-ben 6,8%, 2011-ben 5,8%, 2012-
ben 6,0%, 2013-ban 5,5%, 2014-ben 
pedig 6,8% volt. (Forrás: MAVIR Zrt.)

Sajnos változatlanul nehezen kezelhe-
tő a hazai vízerőmű kérdése pedig a 
tudománynak és a szakmának kellene a 
politika és a demagógia elé kerülnie. 
Kérdésem: lehetséges?

*: jó lenne, ha igaz lenne, de a sok tiltó (Natura 2000, stb.) miatt a valóság ennek töredéke.

Szénhidrogének

Ércbányászat

Hazai megújuló energia
helyzetkép

Kõszénbányászat



Az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület (OMBKE) 
választmányának 1894.április 7-én 
felolvasással összekötött rendes gyű-
lésének jegyzőkönyv 11. pontja (meg-
jelent a BKL XXVII. évfolyam 8. 
szám 115.oldalán) az alábbiakat tartal-
mazta:

„Árkossy Béla a bányászköszöntés-
re vonatkozó ama kérdését terjeszti a 
választmány elé, hogy a német „Glück 
auf”’ köszöntést a legmagyarosabban 
mi módon lehetne kifejezni. Többek 
hozzászólása után Péch Antal tiszte-
letbeli tag a „Jó szerencsét” köszön-
tésformát tartva a legmagyarosabban 
hangzónak, ezt ajánlja elfogadásra 
(általánosan elfogadtatik)”.

A bányászköszöntési javaslat élénk 
vitát váltott ki. A lap, következő szá-
mában, hozzászólt a témához Mikó 
Béla bányamérnök, vegyelemző 
Nagybányáról. Szerinte a „Glück auf” 
üdvözlést semmilyen nyelven nem 
lehet találóan visszaadni. A „Jó sze-
rencsét” köszöntést sem fogadja el. 
Véleménye szerint azért is rossz, mert 
a „szerencse” fogalmában már benne 
van a „jó” is. Ki hallott rossz szeren-
cséről? Kérdezi. Magyar bányászkö-
szöntésnek javasolja „Sok szerencsét” 
kifejezést. Árkossy Béla válaszolt, 
nincs igaza Mikó Bélának, ugyanis a 
„Jó szerencsét” kívánás nem 
pleonazmus(szószaporítás) mert igaz, 
hogy a magyarnak nincs rossz szeren-
cséje, de van „balszerencséje” (BKL 
27.186.(1894).

A -York-ból érkezett Osgyáni Árpád 
Ózdon született és valószínűleg kiván-
dorolt 23 éves kohómérnök gúnyos 
hangú levelet küldött, melyben többek 
között azt írta, hogy „Magyarország 
mégis csak egy áldott föld lehet, hogy 
ha már annyi idejük van oly okos és 
eszes embereknek egy gyűlésen azon 
tanakodni, hogy hogy köszönjön a 
bányász…. Az amerikaiak igen mulat-
ságosnak találták ezt a problémát.”

Az ötven éves megemlékezésre a 
háborús események miatt nem került 
sor, a BKL Bányászat 127.évfo-
lyam(1944) 8.számában a 181-182.
oldalon megjelent Faller Jenő írása 
„Ötven éves a magyar bányászköszön-
tés” címen.

Csak két kiemelés az írásból:
„A háborús világesemények szédítő 

forgatagában lehet, hogy időszerűtlen 
megemlékezni egy látszólag jelenték-
telen évfordulóról, nekünk magyar 
bányászoknak  azonban fontos – sőt 

mostani nyomorult vergődésünkben 
talán hatványozottan fontos – 
följegyezni,hogy hivatalos köszönté-
sünk a „Jó szerencsét” ötven éves”.

„… köszöntésből öntudatos büszke 
hittel csendül ma is, hogy bármi tör-
ténjen a földön vagy a föld alatt, a 
magyar bányász bátran s igaz szívvel 
állja az eljövendő, további megpróbál-
tatásokat.

1994.április 7-én, Várpalotán a Jó 
szerencsét Művelődési Központ szín-

gyományok csodálatos tárházát sze-
retnék egy új hagyománnyal bővíteni. 
1994. április 7-én, most a centenárium 
napján először, majd a jövőben minden 
év április 7-én szakmai nap vagy 
egyéb rendezvény keretében a BDSZ 
és az OMBKE képviselői egyidejűleg 
koszorúzzák meg a Központ előcsar-
nokában lévő emléktáblát.”

A hagyomány folytatódott minden 
évben Várpalotán. 2015. április 10-én 
a zsúfolásig megtelt „Dr. Szíj Rezső” 
nagytanácsteremben került sor a 121. 
évi köszöntés tiszteletére megrende-
zett ünnepségre.

A Bányászhimnusz elhangzása után 
a Faller Jenő szakközépiskola és kollé-
gium diákjainak kultúrműsora (felké-
szítő tanárok: Reif Mónika és Sándor 
Zsuzsa) és dr. Horn János – aki eddig 
minden ünnepség szervezője és narrá-
tora volt –köszöntötte a megjelenteket, 

név szerint:
Dr. Nagy Krisztinát a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal igazgatóját; 
Jászai Sándort a Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal elnökét; Talabér 
Mártát Várpalota polgármesterét; Dr. 
Debreczeni Ákost a ME Műszaki 
Földtudományi Kar dékán helyettesét; 
Dr. Baksa Csabát a Magyarhoni 
Földtani Társulat elnökét; Dr. Tamaga 
Ferencet a Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal Elnökhelyettesét; 

ház termében tartotta a Bányaipari 
Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) és 
az OMBKE a centenáriumi ünnepsé-
get.

Az ünnepi beszédek után a résztve-
vők az emléktáblához vonultak ahol 
dr. Horn János a BDSZ kabinetvezető-
je egy új hagyomány megteremtésé-
nek a kezdetét jelentette be az alábbi 
szavakkal: „A BDSZ és az OMBKE, 
akik az 1991. évben együttműködési 
szerződést  is kötöttek a bányászha-

Kasó Attilát a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium miniszteri biztosát, Dr. 
Nagy Lajost az OMBKE elnökét; Rabi 
Ferencet a BDSZ elnökét; Zugor 
Balázst Várpalota alpolgármesterét; 
Huszár Lászlót az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület 
alelnökét, a Bányászati Szakosztály 
elnökét; Dr. Gagyi Pálffy Andrást az 
Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület ügyvezető igaz-
gatóját; Pappné Csővári Zsófiát a 
THURY – VÁR Kft igazgatóját és Dr. 
Kereki Ferencet a Radioaktív 
Hulladékokat Kezelő Kft igazgatóját.

Ezt követően hangzott el dr. Kereki 
Ferencnek a Radioaktív Hulladékokat 
Kezelő Kft ügyvezető igazgatójának 
előadása „ A radioaktív hulladékok és 
a bányászat” címen.

Az emléktáblánál Huszár László 
tartotta meg az ünnepi beszédet, majd 
tizennégy szervezet koszorúzott. A 
BDSZ nevében Rabi Ferenc és Vasas 
Mihály koszorúzott. 

Az emléktábla alkotója Bóna 
Kovács Károly (1897–1970) – akinek 
két gyermeke is megtisztelte az ünnep-
séget – bányászkötődésű szobrász és 
festőművész volt. 1920-ban rendkívüli 
hallgatóként tandíjmentesen – rendkí-
vüli hallgatóként azokat művészjelöl-
teket vették fel az Országos Magyar 
Képzőművészeti Főiskolára, akik nem 
rendelkeztek középfokú végzettség-
gel, de a felvételi vizsgán tehetségük-
ről tanúbizonyságot adtak- kezdte meg 
tanulmányait és többek között 
Kisfaludy Stróbl Zsigmond tanítványa 
is volt. A Főiskola javaslatára a párisi 
Julien Akadémián, Főiskolán folytatta 
tanulmányait, saját műterme is volt.

Hazatérve számos alkotás őrzi 
nevét. A várpalotai dombormű erede-
tileg Olvasókör avatására történt, 
1931. december 4-ére - a dátum nem 
véletlen, hiszen bizonyára a bányászok 
védőszentje tiszteletére történt – és ez 
egybeesett az emléktábla avatásával. 
Az Olvasókör megszűnése és az épület 
bontása miatt 1958-ban került jelenle-
gi helyére.

Az ünnepség záróeseménye az álló-
fogadás volt, ahol a pohárköszöntőt dr. 
Baksa Csaba a Magyarhoni Földtani 
Társulat elnöke tartotta.

A fogadás után rég – talán több éve 
nem látott barátok beszélgettek, és 
mint 1994 óta mindig az alábbi sza-
vakkal fejeződött be az ünnepség: 
JÖVŐRE VELED UGYANITT!

Dr. Horn János

A dunai-, a tiszai tározós- vagy a 
hegyvidéki szivattyús erőmű megépí-
tése elengedhetetlen különös tekintettel 
a 2020-ra vállalt 13,5%-os megújuló 
energiatermelésre. A közvéleményt 
korrekt módon tájékoztatni kellene, 
hogy mit jelent a BNV elmaradása.

Geotermikus energia (ez csak rész-
ben megújuló)

2013-ban 3 területre írtak ki kon-
cessziós pályázatot, amelyből egy volt 
eredményes Jászberény területére 
(395,60 km2), 2014. 06. 17-én egy terü-
letre (Battonya) került kiírás 358,5 
km2-es területre, ami eredményes 
volt.  Ma hazánkban kb. 3100 30 foknál 
melegebb vizet adó kút van, 2011-es 
adat szerint a kivett termálvíz 68,5 
millió m3.

Pár gondolat a természeti erőforrá-
sok és az energetika kapcsolatához:

1./ Napjaink egyik fő kérdése, hogy 
a jelen és jövő energiaigényeit (Richard 
Smaelly /1943 – 2005/ Nobel díjas sze-
rint a világon a 10 legfontosabb: 1./ 
energia, 2./víz, 3./ élelmiszer) milyen 
módon lehet vagy indokolt hazai ter-
mészeti erőforrásokkal biztosítani. 
Napjainkra már egyértelmű, hogy igaz 
az az 1990–es évek végén nemcsak a 
bányászati, hanem a közgazdasági 
szakemberek által megfogalmazottak, 
hogy a hazai természeti kincseink 
kiaknázásának gyökeres visszafogása 
– az import viszonylagos olcsóságára 
hivatkozva – közgazdaságilag nem 

megalapozott és igen nagy nemzetgaz-
dasági károkat okozott. 

Ennek eredménye, hogy 
a KSH adatai szerint a vezetékes 

gázzal ellátott települések száma 2878 
(az összes település 91,2%-a), a vezeté-
kes gázfogyasztók száma 3.287.683 (a 
lakások 74,9%). A gázvezetékek hosz-
sza 83.208 km (a vasútvonalak hossza: 
7942 km)

a földgázimportunk 2012-ben 
79,8%, 2013-ban 80,04% volt.

a hazai szén/lignittermelés folyama-
tosan csökkent, pedig az ismert lignit-
vagyonunk hosszú távlatban biztosít-
hatja a hazai villamos-energia termelés 

tüzelő anyagát.
A kitermelt ásványi nyersanyagok 

után a vállalkozóknak befizetési köte-
lezettsége van, ami a költségvetés 
pozícióját erősíti.A befizetett bányajára-
dékok közel 97%-a szénhidrogének ter-

stratégia üzenetét, akkor célunk az 
energiafüggőségünk”.
Az elfogadott anyag rögzíti, hogy
a „szénalapú termelést szinten kell 
tartani”. Az anyag a továbbiakban az 
alábbiakat tartalmazza: a szén 2010–
es (de ez volt 2013-ban is) 14%-os 
aránya 2020-ban és 2030-ban 5% lesz. 
Újabb matematikai csoda.
„Hazai szén és lignitvagyon a hazai 
energetika stratégiai tartalékát képe-
zi”. Az anyag összeállítói nem tudták, 
hogy a szénbányászat nem egy „rán-
gatható” iparág, nem lehet összeté-
veszteni egy pl.: esztergapaddal.
S mi a valóság a vezetői összefoglaló-
ból?
2014 I. félévben az importfüggősé-
günk 33,8% volt, a Mátrai Erőmű Zrt. 
14%-al szerepel a mérlegben
az ENTSO (41 átviteli hálózat irányító 
hozta létre) 2013-as adata szerint az 
impor tfüggőség tekintetében 
Magyarország a 3. helyen szerepel 
(Luxemburg és Litvánia után) 30,4%-

al (ugye megvalósult a csökkenés?)
• Soron kívül készüljön el az O.GY. 

határozatban előírtak.
• Készüljön el „Magyarország ásvá-

nyi nyersanyag stratégiája”.
• Minisztériumi szabályozás (nem 

szerencsés, hogy több tárca foglal-
kozik a bányászattal).

melése után történik.
Az Országgyűlés 77/2011 (2011.10.03.) 
szám alatt 225 igen és 103 nem szava-
zattal fogadta el a „Nemzeti energia-
stratégia 2030”-at.
Ennek is számos „szépséghibája” van 
például: 
A határozat 3/v pontja kimondta, 
hogy „legalább két évenként készítsen 
jelentést az energiapolitika megvaló-
sulásáról az Országgyűlés feladatkör-
rel rendelkező bizottsága részére”. A 
jelentés szót 2014. 05. 06-án „tájékoz-
tató”-ra módosították (minőségi leér-
tékelés). De ez sem készült el, azaz 
2011+2=2015? Külön nagy gond, hogy 
nem készültek el a határozatban sze-
replő cselekvési tervek (pl.: erőmű-
fejlesztési terv, stb.). A vezetői össze-
foglaló szövege: „Ha egy mondatban 
akarnánk összefoglalni az energia-

• Új, korszerű bányatörvény, mely 
pontosítja a prioritásokat.

• Engedélyezési folyamat egyszerűsí-
tése.

• Az állam vállaljon szerepet (kuta-
tás, megvalósítás stb.).

• Nemzeti Ásványi Vagyon-
ügynökség felállítása.

• Zöld út a palagáz termelésének.
• Rendezni kell a statisztikai besoro-

lásokat. 
• - bányászati létszám tekintetében /

pl.: szén- és lignit bányászati lét-
szám a villamos energiánál szerepel 
stb. 

• - Indokolt lenne a széndioxid kvóta 
felfüggesztése mindaddig, amíg az 
nem minden országra terjed ki. 

• Preferálni kell a hazai természeti 
erőforrások felhasználását, az 
import csökkentését, amely növelné 
a hazai foglalkoztatást, növelné az 
állami költségvetés bevételét (adók, 
stb.), csökkentené az állami kifize-
téseket (munkanélküli járadék, stb.)

• az import az importáló országok 
hasznát növeli/ eredményezi, fog-
lalkoztatás stb.

• A Natura 2000 területek felülvizs-
gálata.

Dr. Horn János 
aranyokleveles olajmérnök,

okleveles gazdasági mérnök,
okleveles szakközgazda,

Eötvös Lóránd díjas,
a BDSZ elnöki főtanácsadója
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Bányajáradék

Javaslatok:

A Nemzeti Energia- 
stratégia 2030 (O.GY.)

hatátozatról

BÁNYAJÁRADÉK 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Befizetett  
bányajáradék 
(milliárd Ft) 

120,2 100,3 116,8 78,3 108,7 112,9 98,7 63,2

Bányajáradék 
önbevallásra kötelezett  

vállalkozások (db) 
875 868 879 880 873 862  686  726

A befizetett bányajáradékok közel 97%-a szénhidrogének termelése után történik.

121 éves a „Jó szerencsét” köszöntés



Mintha ma lenne, hogy pezsgővel koccintva 
ünnepeltük a nyolcvanadik születésnapját. 
Huncutul mosolyogva fogadta a gratuláció-
kat, mintha így jelezte volna: ez nem érdem, 
kollégák, ez állapot. De persze örült, s a rá 
jellemző humorral reagálta le az ünneplést. 
Előkerült a találkozásainkkor mindig fel-
emlegetett versike: Hát a zászlót ki vigye? 
S a válasz: Privigye! (Utalás volt ez a szlo-
vák helységre, mellyel a nógrádi bányász-
nyugdíjasok nagyon jó kapcsolatot ápol-
nak.) 

Aztán jött a szomorú hír, hogy Rákos 
József, a BDSZ Nógrádi Bányász Nyugdíjas 
Bizottság elnöke, kollégánk, munkatársunk, 
barátunk 2015. március 23-án, életének 81. 
évében itt hagyott bennünket, váratlanul 
elhunyt.

Így ismét gyászolni kényszerült a 
bányásztársadalom, ismét kevesebb lett egy 
nagyszerű emberrel a bányászok egyre 
fogyó családja.

Rákos József élete összeforrott a bányá-
szattal. Hatvanegy évet töltött az iparágban, 
harmincöt éven át, haláláig, tevékenykedett 
a bányász érdekvédelemben. A mindig 
egyenes, fáradhatatlan, önzetlen, vidám és 
örökmozgó, másokért tenni akaró, őszinte 
ember, Jóska bácsi, ahogy nevezték többen 
a fiatal kollégáink közül, nagyon fog hiá-
nyozni. 

Ő olyan közösségi ember volt, aki szá-
mára a szolidaritás, a másokra történő oda-
figyelés természetes volt. Szörnyű ez a múlt 
idő. Még nem tudjuk elhinni, még kell egy 
kis idő, hogy elfogadjuk: már nincs köz-
tünk. 

Rákos József 1934. szeptember 5-én szü-
letett Salgótarjánban, bányászcsaládban. 

1953-ban Újpesten gépipari technikus-
ként kezdett dolgozni. Édesapja a Zagyvai 
Bányüzemben történt bányaszerencsétlen-
ség következtében életét vesztette, ezért - 
családi kérésre – 1954-ben visszaköltözött 
Salgótarjánba. 

A Nógrádi Szénbányáknál helyezkedett 
el, az anyaggazdálkodás területén dolgo-
zott, ahol 1968-ban csoportvezetői beosz-
tásba került. 1980-tól osztályvezető-helyet-
tessé nevezték ki és 1990-ben vonult nyug-
díjba. 

Már aktív korában is szakszervezeti tiszt-
ségviselő volt, 1980-ban választották meg a 
Nógrádi Szénbányák igazgatóság SZB tit-
kárának. 

Nyugdíjasként 1996-tól a BDSZ 
Salgótarjáni I. számú Nyugdíjas 
Alapszervezet vezetőségi tagja, 1999-től az 
alapszervezet vezetője. 

2005-ben a BDSZ Nógrád Megyei 
Nyugdíjas Szakszervezet elnökének választ-

állapotában, majd ezt követően a kast 
próbálták ki, hogy mennyien férnek el 
benne egyszerre. Horváth János bácsi 
szokásához híven, erőteljes hangon, 
gazdag szókinccsel, anekdotákkal meg-
tűzdelve beszélt a rakodógépekről, a 
szállító-berendezésekről, vágatbiztosí-
tó berendezésekről, a pajzsokról, a 
bányászok nehéz munkájáról. 
Megmutatta a fiúknak, hogy milyen 
nehéz volt egy villamos szénfúrógép, 
vagy egy csavarhúzógép, az idomkőről 
nem is beszélve.

Az Ajkai Bányász Nyugdíjas 
Szakszervezet képviselői és a 
Bányászati Múzeum dolgozója, 2015. 
június 5-én a Borsos Miklós Általános 
Iskola 6. osztályos tanulóit várta nagy 
szeretettel a Bányászati Múzeum bejá-
ratánál. 

A múzeum nagytermében köszön-
tötték a diákokat, majd ezt követően 
Herendi József, a nyugdíjas alapszerve-
zet elnöke mutatta be csapatát, Horváth 
Jánost volt Ármin aknai bányamestert 
és Vajai József villanyszerelőt. Az itt 
résztvevő, volt bányászok, mind több 
generáció óta kötődtek a bányászathoz. 
Szakmai elhivatottság, családi tradíci-
ók vezették erre a pályára őket. 

Először egy 15 perces filmvetítést 
néztek meg a részvevők, amelyben 
Ajka múltja és jelene volt látható. A 
film bemutatta a földalatti marógépe-
ket, frontfejtést, vágathajtást, továbbá 
az Ajkai bányaüzem bezárásáról készült 
történetet. Ezt követően kettő csapatra 
osztották az osztályt, és egyik fele 
Horváth János vezetésével, a bányagé-
pekkel ismerkedett, míg a másik cso-
port a kőzettárat vette birtokába.   
Megtekintették az 1909. január 14-én 
bányaszerencsétlenségben meghalt 55 
bányász emléktábláját. Megtanulták a 
szénülési folyamat kialakulását, az 
„Ajkait borostyán” kialakulását és a 
földtörténeti korokat. Láthatták az 
Ármin-aknai aknagépházat eredeti 

ják és még két alkalommal kap bizalmat a 
nógrádi bányász szakszervezeti tagoktól, 
azok képviselőitől, utoljára múlt év októbe-
rében. Ez a bizalom fejezi ki leginkább 
munkájának elismerését, elfogadottságát, 
aktivitásának köszönetét. Szervezte a nyug-
díjas bányászok ünnepségeit, rendezvényeit, 
megyei és települési szinten, aktívan részt 
vett azokon, több száz fős, esetenként ezer 
embert is meghaladó rendezvények, meg-
emlékezések lebonyolítását kezdeményezte, 
koordinálta. Ha kellett - elsősorban az aktív 
bányász munkavállalók érdekében – 
demonstrációk szervezését is végezte. 

A bányász települések önkormányzatai-
val kiváló kapcsolatot ápolt, az ott élő 
bányászok érdekében.

Tagja volt a BDSZ Országos Tanácsának 
és Elnökségének, a BDSZ Nyugdíjas Intéző 
Bizottságának pedig alelnöke.

Büszkék voltunk arra, hogy a határ menti 
együttműködésben példamutatóan tartotta a 
kapcsolatot a füleki nyugdíjas klubbal, cso-
dálatos hangjával énekelt a Füleki 
Kórusban. 

Tipikus közösségi emberként központja 
volt a társaságnak, a rendezvényeknek, élet-
tapasztalatából adódóan mindig voltak ötle-
tei, előrevivő tanácsai. Mi tudjuk, hogy 
nagyon szerette és büszke volt a családjára, 
társára.

A bányászhagyományok megőrzését, 
ápolását szívügyének tartotta. 
Kezdeményezte a BDSZ központjában és 
támogatta a Csipkés, Eresztvény, 
Bátonyterenye, Kazár, Somlyó, 
Mátramindszent települések bányász emlék-
helyeinek létrehozását, a vizslási emlékmű 
helyreállítását. Már erre az évre is voltak 
tervei, javaslatai. Sajnos ezek megvalósulá-
sát már nem láthatja.

Munkásságáért, a BDSZ javaslatára, 
2008-ban, Szent Borbála-érem kitüntetés-
ben részesült, 2014-ben 80. születésnapja 
alkalmából a BDSZ legmagasabb kitünteté-
sét, a kongresszusi Emlékérmet vehette át a 
Nógrád megyei Központi Bányásznapon. A 
kitüntetéseket örömmel fogadta, de nem 
tartotta fontos dolognak. 

Akik fontosak voltak számára, a nógrádi 
bányásznyugdíjasok, most velünk együtt 
gyászolják őt.

„Az ő útjának nincs már folytatása,
amin halad, csak földi utak mása,
melynek köveit bánatunkból rakja,
könnycseppben sejlik távozó alakja.”
Jóska elment, de mi itt maradtunk, azzal a 

szomorú és szívből jövő kötelességgel, hogy 
emlékét megőrizzük.

Nyugodj békében! 
- H -

A program végén tesztet töltöttek ki 
az iskola tanulói a múzeumban látott, 
hallott ismeretekről. A közel 80%-osra 
kitöltött teszt eredmények örömmel töl-
töttek el bennünket. Érdemes volt közö-
sen eltöltenünk ezt a délelőttöt.

Zárásként megköszöntük az osztály-
nak az aktív részvételt. A diákok a 
Bányászati Múzeumtól emlékként egy 
hűtőszekrény-mágnest kaptak, az alap-
szervezet pedig egy kis édességgel 
jutalmazta a résztvevőket.

- gyj -
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zeteinek gazdasági működésével kap-
csolatban felmerülő kérdésekről 
beszélt, külön kitérve a „Civil” tör-
vény és az új Polgári Törvénykönyv 
változásaira.

Ezután szakmai előadás következett 
az alapszervezeti munka tudnivalóiról, 
melyet Németh Márta az ÉTOSZ 
Egyesülés igazgató-helyettese tartott. 

adatairól szólt. Hangsúlyozta: a szak-
szervezet arra törekszik, hogy határozot-
tabban, következetesebben jelenítse 
meg és képviselje a munkavállalók érde-
keit. A Munka Törvénykönyvének 
megváltoztatása,a jogosultságok meg-
nyirbálása nehéz helyzetbe hozta a mun-
kavállalókat és nehezebbé vált a szak-
szervezetek érdekvédelmi tevékenysége 
is. Nincs megállapodás a kormánnyal 
olyan lényeges kérdésekben, mint a kor-
engedményes és a korkedvezményes 
nyugdíj. Érdemi párbeszéd szükséges 
többek között olyan kérdésekben is, 
mint a bérfejlesztés, a tisztességes meg-
élhetés, a dolgozókat nyomasztó sze-
génység. A szakszervezet célja, hogy a 
nettó minimálbér érje el a létminimum 

értékét. Ma 20 ezer forint a kettő közötti 
különbség. Az elnök fontosnak mondta a 
fiatalok érdekeinek hangsúlyosabb meg-
jelenítését, védelmét is. A célok elérése 
azonban szükségessé teszi a szervezetek 
további erősítését új tagokkal, tisztség-
viselőik felkészítését a valódi érdekvé-
delemre, az aktívabb közéleti tevékeny-
ségre. 

Demeter László a szakszervezeti szö-
vetség Nógrád megyei képviselet veze-
tője a szakszervezeti mozgalom helyi 
tapasztalatait osztotta meg a résztvevők-
kel.

- vg -

A Bánya- Energia, és Ipari Dolgozók 
Szakszervezete 2015. május 14 és 16 
között tartotta titkári felkészítő tanfo-
lyamát, aktív tisztségviselői számára, 
Balatongyörökön. 

Rabi Ferenc, a BDSZ elnökének 
megnyitója után Dr. Ceglédi Zoltán 
politológus tartott tájékoztatót „A 
magyar gazdaság, társadalom helyze-
te, jövőbeni kilátásai, lehetőségei” 
címmel. Az érdekfeszítő, s aktualitá-
sokban bővelkedő előadást igen pozití-
van értékelték a résztvevők. 

A BDSZ XXXIV. kongresszusának 
programjából adódó aktuális felada-
tokról Rabi Ferenc beszélt a felkészítő 
hallgatóságának.

Ezután Varga Éva alelnökasszony, a 
könnyűipari tagozat vezetője adott 
helyzetértékelést a Tagozat munkájá-
ról, majd részletesen kitért a tagszer-
vezés soron következő feladataira, az 
eddigi tapasztalatokra, az abból követ-
kező tennivalókra. 

A második napon Pápis László alel-
nök tartott előadást az energiapolitikai 
trendekről, konkrét, a napi gyakorlat-
ból vett példákkal illusztrálva monda-
nivalóját. 

Őt követte Kolláth János a BDSZ 
főkönyvelője, aki a BDSZ alapszerve-

„A gép megindul újra zakatolva,
s megy minden, mintha mi sem történt 
volna: 
a földön még elég ember marad.”
(József Attila: Munkáshalál)

Nincs megrázóbb esemény, ami a csa-
láddal történhet, mint, amikor az édes-
apa, vagy valamelyik családtag munka-
balesetben veszíti el életét. Ha ez meg-
történik, akkor valaki hibázott, mert 
felelősséggel végzett munkával, a mun-
kavédelmi szabályok betartásával a bal-
esetek megelőzhetők. Fontos, hogy 
nagyobb figyelem forduljon a megelő-
zésre, mert a balesetek száma növek-
szik, s több a halállal végződők száma 
is. A munkavédelem erősítésében, a bal-
esetek visszaszorításában a 
hatóságoknak, a munkálta-
tóknak és munkavállalóknak, 
a szakszervezeteknek felada-
tuk van. Olyan döntéseket, 
intézkedéseket szükséges 
hozni, végrehajtani és azt 
ellenőrizni, amelyek csök-
kenthetik a baleseteket. S 
nagyobb figyelmet kell fordí-
tani azokra a szakmákra is, 
amelyek egészségkárosodást, 
végül halált okozhatnak. A 
munkavédelem fontos része 
az oktatás és a fiatalok felké-
szítése a munka világára. 
Ezekben a kérdésekben teljes 
az egyetértés a szakszervezeti 
szövetség és az európai mozgalom 
között. 

Minderről Kordás László, a Magyar 
Szakszervezeti Szövetség elnöke beszélt 
Salgótarjánban, a munkabalesetben 
megrokkantak és elhunytak emléknap-
ján. A megemlékezést követően koszo-
rút helyeztek el a szakszervezeti székház 
emlékhelyén a szakszervezeti szövetség, 
a városi önkormányzat, a megyei kor-
mányhivatal, a vállalkozók megyei szö-
vetségének vezető képviselői. 

A megemlékezést követő szakszerve-
zeti tisztségviselők fórumán Kordás 
László a szakszervezeti szövetség fel-

A délutáni program talán legizgal-
masabb része volt, amikor az alapszer-
vezeti feladatok, problémák megbeszé-
lésére került sor. Ez mindig rendkívül 
előremutató, hiszen a résztvevő szak-
szervezeti tisztségviselők, ilyenkor a 
saját, helyi tapasztalataikat mondják el. 
Ilyenkor lehet a véleményeket cserélni, 
ütköztetni, s hasznos tapasztalatokra 
szert tenni, melyek segítenek az otthoni 
munkában. Ekkor kerülnek terítékre az 
aktuális problémák, s a közös gondol-
kodás eddig még mindig meghozta a 
kedvező megoldást. Most sem volt ez 
másképpen. A résztvevők igen fontos-
nak és célravezetőnek értékelték ezt a 
programpontot. 

A nap utolsó előadását Kordás 
László, a Magyar Szakszervezeti 
Szövetség (MASZSZ) elnöke tartotta. 
Tájékoztatta a titkári értekezlet részt-
vevőit a MASZSZ megalakulásáról és a 
Szövetség előtt álló legfontosabb fel-
adatokról. 

A rendezvény harmadik napján foly-
tatódott az a véleménycsere, ami az 
előző napon olyan sikeres volt. Az 
aktív titkárok egymás közötti, majd-
nem kötetlen beszélgetése zárta a 
háromnapos felkészítőt. 

- h -

Titkári felkészítõ az aktív
tisztségviselõknek

Emlékezni 
és emlékeztetni

A munkabalesetek áldozatainak emléknapja
Salgótarjánban

Megemlékezések a 150 éves Ajkai bányászatról

Jóska elment

Kordás László: Jobban kell segítenünk a dolgozó-
kat munkahelyi problémáik megoldásában.
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egy teljesen új irányvonalat mutattak 
be a teltházas, nagysikerű Filmzene 
Koncertjükkel. A város pezsgő kultu-
rális életébe visszamenetelve, sorra 
kapták a felkéréseket, melyet egyre 
magasabb minőségi színvonalon telje-
sítettek. A régió lakosságának egyönte-
tű támogatásának hálájaként, 2013-
ban, - a ’Best of Bányász’ koncerttel - 
legkedveltebb műsorszámaikból össze-
állított csokorral nyitották meg az évet. 
A sors azonban újabb kihívás elé állí-
totta őket, amikor egy városfejlesztési 
pályázat során, új funkciót betöltéséhez 
próbatermük is teljes átalakításra 
került, így ismét költözniük kellett.

Rutinosan vették immáron az aka-
dályt, s ezúttal a helyzet is kedvezően 
alakult számukra. A Vértesi Erőmű 
Zrt. anyagi helyzete tisztázódott, a 
Bányász Klubot használatvételbe adta 
Oroszlány Városának. Régi-új ottho-
nukba történő költözködés után szaka-
datlan volt a zenekari tagok munkája, 
létszámuk tovább nőtt, mára már 40 
fővel büszkélkedhet a zenekar.

2014-ben a Filmzene 2.0 koncertjük-
kel a zenekar történetének talán legna-
gyobb sikerű előadását tudhatták 
magukénak. A hatalmas érdeklődésre 
való tekintettel, másnap meg kellett 
ismételni a koncertet, melyre még a 
zenekar életében soha nem volt példa. 
Mindkét előadás pótszékes teltházas 
közönség előtt zajlott le. A zenekar 
egyik kiemelt céljának tekinti a fúvós-
zene népszerűsítését mind szélesebb 
körben, külön figyelmet szentelve a 
legfiatalabb korosztálynak. Számukra 
rendezte meg több alkalommal 
Mesekoncertjét azzal a nem titkolt 
szándékkal, hogy kedvet csináljon a 
gyermekek körében a zenéléshez. A 
nagy érdeklődésre való tekintettel a 
jövőben további hasonló koncertek ren-

A Bányász Koncert Fesztivál 
Fúvószenekar 1945-ben alakult 
Rebersák Alfréd vezetésével a város 
zeneszerető polgáraiból. A kezdeti 
nehézségek után az akkoriban ugrás-
szerűen fejlődő bányaipar hathatós 
támogatása meghozta gyümölcsét: 
egyre szaporodó létszámmal és gyara-
podó hangszerállománnyal, kottatár-
ral, valamint a heti rendszeres próbák-
kal a zenekar az 1970-es évekre a 
magyar amatőr fúvószenekari élet 
kiemelkedő együttesévé vált. 
Rendszeres szereplője lett nívós zenei 
fesztiváloknak, versenyeknek, emellett 
a hagyományos nemzeti és bányász 
ünnepek, sportrendezvények és népün-
nepélyek várva várt vendége volt és 
maradt mindmáig. Az együttes több 
alkalommal szerepelt országhatárain-
kon kívül is, Szlovákiában, 
Csehországban, Skóciában, 
Ausztriában, Németországban népsze-
rűsítette a magyar fúvószenét.

Mindezek mellett természetesen a 
zenekar állandó résztvevője a városi 
ünnepségeknek (március 15-e, május 
1-je), rendezvényeknek (Civileké a Ház 
rendezvénysorozat) és nem múlhat el 
Bányász-nap sem a zenekar aktív köz-
reműködése nélkül. Immáron hagyo-
mány, hogy az együttes egy évnyitó 
koncerttel köszönti közönségét, ame-
lyen a könnyed hangvételű darabok 
mellett kiemelkedő helyet kapnak a 
hazai és külföldi zeneszerzők koncert-
művei, feldolgozásai is.

1979-ben Koncert Zenekari és 
Örökös Kiváló Együttesi címet szer-
zett, majd ezt követően a sorozatos 
aranyminősítések után 1994-ben 
Koncert Fesztivál Fúvószenekari arany-
diplomát. Menetelésük tovább folytató-
dott, a megszerzett címekre rákontráz-
tak 2002-ben Fesztivál Fúvós-, majd 

Rendkívüli testületi ülés volt az Ajkai 
Bányász Nyugdíjas Alapszervezetnél, 
amelyre meghívták, Győr Sándort az 
Ajkai és a Padragkúti Bányászokért 
Alapítvány elnökét, és Bábics Gábort az 
alapszervezet volt elnökét.

A Bányász Közösségi Házban tár-
gyalta meg a testület, az ez évi kirándu-
lások időpontját, útvonalát és egyben 
kijelölte a csoportok felelős vezetőit is.

Ezt követően Herendi József elnök 
számolt be, ebben az évben az „Ajkai 
Bányászat 150 éves” előkészítő bizott-
ságban végzett munkájáról.

Soron következő feladatként emelte 
ki a Bányász Hagyományőrző 
Egyesületek (Bódéért Hagyományőrző 
Egyesület, Padragi Bányász 
Hagyományőrző Kör, Csingervölgyért 
Egyesület, Bányász Kulturális 
Egyesület-Padragkút, Ajkai Bányász 
Hagyományápoló Nyugdíjas Klub) és a 
két Nyugdíjas Szakszervezet (Ajkai és 
Padragi Nyugdíjas Bányász 
Szakszervezet) által vállalt feladatot. Ez 
pedig nem más, minthogy az Ajkai 

2006-ban Koncert Fúvós kategóriában 
kiemelt arany minősítéssel.

Azonban az elmúlt évtizedek sikerei 
után, a 2011-es év több fontos változást 
is hozott az együttes életébe: Simonics 
László 10 év munkássága után a kar-
mesteri pálcát Sági Richárdnak adta át, 
fő támogatójuk, a Vértesi Erőmű Zrt. 
csődeljárás alá került, a zenekarnak 
biztos hátteret jelentő Bányász Klub 
Alapítvány forrásai elapadtak, az ottho-
nukként szolgáló Bányász Klub bezárt. 
Taglétszámuk megfeleződött - pénz és 
próbaterem nélkül maradt a zenekar.

Történetük azonban nem ért itt véget. 
Maréknyi képzett fiatal vette magához 
a kezdeményezést: próbatermet kutat-
tak, finanszírozásról a városvezetéssel 
tárgyaltak, működésükhöz bírósági 
beadványokban dokumentumok tucat-
jait terjesztették elő. Motivációjuk, 
dinamikus lendületük, a zene iránti 

Bányászati Múzeumban két óra kereté-
ben az ajkai iskolák, 6-7. osztályos 
tanulóinak (minden iskolából kb. 40 
főnek) ismeretterjesztő előadást tartanak 
a bányászat történetéről, ásvány- és 
kőzettanról, továbbá a múzeumban talál-
ható eszközök használatáról és a 
bányászcsaládok életéről.

A testület egyhangúan támogatta az 
elképzelést, és a feladat megvalósítását.

Hagyományos, összevont névnapi 
köszöntővel folytatódott a rendezvény. 
Az elnök köszöntötte a névnapjukat 
ünneplő hölgyeket és urakat. A hölgyek-
nek, a vezetés nevében, egy-egy szál 
virágot adott át. 

Ezt követően, kötetlen beszélgetés 
mellett, néhány pohár bor is fokozta a jó 
hangulatot. Bábics Gabi bácsi pedig 
elővette a harmonikáját és mindenkinek 
eljátszotta a nótáját. Közösségépítő, 
vidám délutánban volt részünk.

Herendi József
Ajkai Bányász Nyugdíjas 

Alapszervezet 
elnöke

elkötelezettségük és összetartásuk min-
den előttük tornyosuló falat ledöntött, 
példamutató erőfeszítésük eredménye-
ként a várostól új próbatermet, működé-
si támogatást kaptak.

Új karmesterükkel, újult erővel, 
töretlen lelkesedéssel dolgozott tovább 
a zenekar, melynek gyümölcseként tag-
létszáma növekedett, hiányzó hangsze-
reseiket a Bakfark Bálint művészet 
oktatási intézmény növendékeivel 
pótolták. Közben a szervezeti hátteret 
illetően is változás történt tevékenysé-
güknek köszönhetően: az Oroszlányi 
Bá nyász  Hag yomá nyőr ző 
Fúvószenekari Egyesületet 2011 dec-
emberében jegyezte be a törvényszék 
közhasznú civil szervezetként.

2012. januári Évnyitó koncertjükön a 
zenekar egy teljesen más arculatát 
mutatta meg a nagyérdeműnek - reper-
toárjukat több filmzenével bővítették és 

dezését tervezik.
2014. március 20-án, a zenekar, 

„Oroszlányért” díszokleveles kitünte-
tésben részesült 70 évnyi tevékenységé-
ért, mely a valaha kapott legnagyobb 
nem zenei elismerés, s legnagyobb civil 
szervezeteknek adható kitüntetés. Az 
oroszlányi Kölcsey Ferenc Művelődési 
Központ munkájuk újabb elismerése-
ként 2015-ben „a kultúra területén 
kifejtett kiemelkedő, áldozatos, önzet-
len szolgálatért” Kölcsey Ferenc 
Emlékplakettet adományozott a zene-
kar számára.

A zenekar ebben az évben ünnepli a 
70 éves fennállását. E jeles évet a 
hagyományaiknak megfelelően évnyitó 
koncerttel kezdték, melyen a 
komoly(abb) zenétől a könnyű műfajig a 
muzsika széles skáláját mutatta be nagy 
sikerrel. A továbbiakban koncertsoro-
zatokkal és Bányász-napkor egy több 
napos Nemzetközi Fúvószenekari 
Fesztivállal szeretné megünnepelni a 
jubileumot.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség, 
május elseje alkalmával, kiemelkedő 
közösségi, és művészeti tevékenységük 
elismeréseként, kitüntetésben részesí-
tett több, a munkavállalói értékek mel-
lett elkötelezett, a helyi és a szélesebb, 
országos nyilvánosság által elismert, 
megbecsült alkotót, s alkotóközösséget.

Hét évtizedes sikeres és eredményes 
fennállásuk elismeréseként a Magyar 
Szakszervezeti Szövetség Művészeti és 
Kulturális díját kapta a zenekar. Az 
elismerést jelentő plakettet és díszokle-
velet Sági Richárd, karnagy – aki a 
bányász kulturális hagyományok terén 
végzett kiemelkedő munkája elismeré-
seként a Bánya-, Energia- és Ipari 
Dolgozók Szakszervezetének nívódíjá-
ban részesült -, április 30-án vette át, 
Budapesten.

tette. Munka mellett szerzett vájár-
képesítést. Több bányát is megis-
mert. Dolgozott Újlak 2-őn, Inászón, 
Király tárón, Forgácson. A bánya-
mentők között volt a vecseklői 
bányatűznél és a kányási vízbetörés-
nél. Nyugdíjba már a Salgótarjáni 
Öblösüveggyárból ment. Két házas-
ságot kötött, de egyik sem volt sike-
res. Gyermekei felnőttek, ő pedig 
édesanyjához költözött Salgótarján 
egyik településrészére, Baglyas-
aljára. Ma is itt van az otthonuk. 
Amikor az idős asszony súlyos agy-
vérzéssel kórházba került látogatta, 
bizakodott a gyógyulásában. De a 
remények lassan-lassan szertefosz-
lottak. A kór erősnek, gyógyíthatat-
lannak bizonyult. A kórházból 
reménytelen helyzetben hozta haza 
és két évtizede odaadóan ápolja, 
gondozza a beteg asszonyt.

S úgy tűnik, az igaz gyermeki 
szeretet, sok mindenre képes. 
Csodára is. Sebó Jánosné - akiről 

Etes-Amália telep egyik kolóniala-
kásában született Urbán Jolán. Itt 
járt iskolába, itt érett felnőtté és itt 
kötötte össze életét a bányász Sebó 
Jánossal. A bánya vizes volt, ful-
lasztóan meleg és nehezen adta 
magát a szén is. Elszívta erejét, las-
san-lassan egészségét, s végül az 
életét is. Kijött ugyan a bányából és 
pár évig Hajdúszoboszlón a szak-
szervezeti üdülő gondnoka volt. De 
nem segített rajta az egészségesebb 
környezet, a könnyebb munka sem. 
Hazajöttek, a külszínen dolgozni 
kezdett és nemsokára temették.

A négy gyerek gondja az asszony-
ra maradt. Igaz, a bányász férj mel-
lett is az övé volt. A gyerekek felnőt-
tek, ő meg dolgozott, a Nógrádi 
Szénbányák nagybátonyi laboratóri-
umát takarította. S amikor elérkezett 
a nyugdíj ideje, még nyolc évet ráhú-
zott. Kellett a pénz. Mindig nehéz 
körülmények között éltek, de a gye-
rekek tanultak, tisztességes szakmát 
szereztek. Családot alapítottak és 10 
unokával, 13 dédunokával ajándé-
kozták meg édesanyjukat. 
Fáradozását, oltalmazó szeretetét 
mindig érezték. Ahogy Ilona lánya 
emlékeiben él, szegényen, de szere-
tetben gazdagon nőttek fel. 
Édesanyjuk a semmiből is előterem-
tette a szükségeset. Az üres zsebből 
is adni tudott, mert a lehetetlent is 
megoldotta szelíd mosolyával. 
Bátyjának, Jánosnak külön köszönte 
valamennyiük nevében, hogy hosszú 
ideje gondozza, ápolja, élteti súlyos 
beteg édesanyjukat.

A 77 éves Jánost sem kerülték el a 
gondok, bajok. Meséli, édesapja sze-
rette volna, ha tanul, hogy könnyeb-
ben boldoguljon az életben. A 
középiskolába beiratkozott, de a har-
madik tanévet már nem kezdte el. A 
bányához kérte felvételét. Igaz, 
tanulni ott is kellett, de ezt szívesen 

már a kórházban lemondtak- április-
ban megélte századik születésnapját. 
Szép volt az ünnep, a kis konyha 
megtelt köszöntőkkel. Dóra Ottó 
Salgótarján polgármestere a kor-
mány és az önkormányzat tisztele-
tét, köszönetét adta át a becsülettel 
dolgozó, gyermekeket nevelő édes-
anyának, az ország idős állampolgá-
rának. Az ünneplők között volt 
Hanga László, a városrész önkor-
mányzati képviselője. Köszöntötték 
az idős asszonyt Baglyasalja 
Barátainak Köre, a Vöröskereszt 
helyi csoportja, a bányászszakszer-
vezet salgótarjáni alapszervezete 
képviselői, barátok és jó ismerősök. 
A legkedvesebb mégis János köszön-
tője volt. Az örömtől elérzékenyült 
ember párás szemekkel és szerető 
karokkal ölelte át édesanyját. Talán 
arra gondolt, hogy kifogtak az időn, 
megélték együtt a századik születés-
napját.

VG

Kitüntetett bányászzenekar

Sebó Jánosné száz esztendejeRendkívüli testületi ülés
a BDSZ Ajkai Nyugdíjas Alapszervezetnél

Dóra Ottó polgármester a virággal, ajándékkal meghitt,
meleg szavakat hozott.
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Beküldendő a hat vastag betűs sor meg-
fejtése.

A rejtvénypályázat nyertesei

Márciusi rejtvényünk helyes megfejtése 
a következő: ARANY, WOLFRAM, 
BÉCSI MEDENCÉBEN, MAGNEZIT, 
VASÉRCBÁNYÁSZAT. 

A nyertesek: Ádám Julianna, 3023 
Petőfibánya, Apci u. 3.; Király Albert, 
3073 Tar, Május 1 út 41; Lőrincz Józsefné, 
2840 Oroszlány, Rákóczi u. 25. 1II/9.

A nyereményeket postán küldjük el.

és. – Nem veszik komolyan, netán gúnyol-
ják. 7. Szőlő támasza. – Sűrű, erős ásványi 
folyadék: …sav. – Jövendőmondó. 8. 
Omladék, névelővel. – Tésztaféléket ízesí-
tő, édes készítmény. – Oxigén, tantál és 
hidrogén vegyjele. 9. Értelmi képesség. – 
Központi Sportiskola, röv. – Török rang 
volt. 10. Jogi személyek megállapodása 
írásban. – Kölcsey ismert, klasszikus epig-
rammájának címe. (Romvárának bús düle-
dékein állt meg). 11. Napi eseményről 
szóló rövid, csattanós írás újságban. - 
Jelentős tüzelőanyag ásványi kincs. 
Komoly készleteit tárták fel Ukrajnában. 
Legnagyobb lelőhelye a Donyec meden-
ce, amelynek területe 50 ezer négyzetki-
lométer. 12. Gobelin része! – Úgy játszott, 
hogy nem tartotta be a szabályokat. – Ilona 
becézve. 13. Puccini operája. - Vízben 
üldögélni. – A Tankcsapda együttes egyik 
számából: „Elhagyott, mint a kifutópályát 
… / Újra egyedül, tudtam, hogy lelép. 14. 
Egy közmondásban mi ne szóljon, hogy ne 
fájjon a fejem? – A mi fejünkre. – Régi 
rang. 15. Három, ukránul. – A Beatrice 
egyik száma: … a boldog szép napok. – 
Alezredes, röviden.

Három esztendő múltával ismét - immár 
hatodik alkalommal- rendeztek országos 
bányászkórus találkozót Tatabányán, a 
Kertvárosi Bányász Művelődési 
Otthonban április utolsó szombatján.

Érkeztek közreműködők Ajkáról, 
Siófokról, Salgótarjánból, Oroszlányból, 
Sárisápról, Tokodról és Tokodaltáróról 
és természetesen Tatabányáról.

A rendezvényt Bencsik János ország-
gyűlési képviselő nyitotta meg. 

Április hetedikén századik születésnap-
ja, valamint szakszervezeti tagságának 
65-ik évfordulója alkalmából köszöntöt-
te Szőke András a farkaslyuki bányász 
szakszervezet elnöke Koós Gyulánét. 
Margitka néni jó egészségben éli életét. 
Jelenleg is egyedül lakik, helyben élő 
lánya és veje járnak hozzá besegíteni a 

2015. június 17-én tartotta soros ülését a 
BDSZ országos tanácsa, melyen az aláb-
bi napirendi pontokat tárgyalta meg a 
testület:

1. Javaslat a BDSZ Országos 
Testületeinek 2015.évi II. féléves mun-

2015. június 11-én a Best Western Hotel 
Hungária konferenciatermében került sor 
a TÁMOP2.4.8-12/1-2012-001 azonosí-
tószámú „A munkahelyi egészség és biz-
tonság fejlesztése, a munkaügyi fejleszté-
se„ c. projekt keretében megrendezendő 
„SOKSZINŰ KÉPZÉSI LEHETŐSÉ-
GEK A MUNKAVÉDELMI SZAKTE-

katervére. 2. Döntés a BDSZ jövőbeni 
működési modelljéről, az új alapszabály 
elveiről. 3. Tájékoztató a BDSZ 
Országos Tanács előző ülés óta eltelt 
időszak legfontosabb eseményeiről, 
aktualitásokról.

RÜLETEN” c. szakmai rendezvényre 
melyen meghívás alapján a BDSZ 
Munkavédelmi Bizottsága is részt vett.

A rendezvényen a Nemzetgazdasági 
Minisztérium-, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem -, az 
Óbudai Egyetem, vezető szakemberei 
tartottak előadást.

Köszöntőt mondott Rabi Ferenc a BDSZ 
elnöke. A fellépők műsorait Dr. Alföldy-
Boruss István értékelte. A színpadi 
műsor közös, szabadtéri dalolással zárult 
a Bányász Kegyeleti Emlékhelyen, ahol 
a résztvevők nevében a szervezők elhe-
lyezték az emlékezés koszorúját.

A Nemzeti Kulturális Alap támogatása 
mellett a Bányász Kultúráért Alapítvány 
is segítette a fesztivál létrejöttét.

- pákai -

VÍZSZINTES: 1. Spanyol nyelvű ország 
a Karib-tengeren. – Szoknyát viselő férfi 
nemzetisége. És a legtöbb whiskyé is. 2. 
Gazdasági ágazat. Termékeit sokan kedve-
lik. – Ilyen tarisznyát akasztanak a ló 
fejére. 3. Valamit befedő. – Autósok gond-
ja: … az egyik kerék. 4. Kirakatban van! 
- Ásvány, amely az Ukrán-pajzs kristá-
lyos kőzeteiben található. Kemény, vegyi 
hatásoknak ellenálló fémet nyernek 
belőle. – Orosz uralkodói cím. 5. Belga, 
spanyol és olasz autójel – Mi az, amiből 
száznak is egy a vége? – Arannyal kapcso-
latos közmondás egyik szava. 6. Világhírű 
fodrász volt, a bubifrizura atyja: … 
Sassoon. – Tájékoztat, nyilvánosságra hoz. 
7. Építési, gyártási forma. - Gyúlékony, 
kristályos, nem fémes elem. 
Bányászatához a második világháború 
után különleges lelőhelyeket nyitottak a 
Dnyeszter mellékén; közel a felszínhez, 
tíz méteres vastagságban. – Annak elle-
nére: annak …8. Hazánknál közel hét-
szer nagyobb Ukrajna területe, ahol 
több mint 8000 lelőhelyen bányásznak 
ásványi kincset. A kutatási munkálatok 
még nem fejeződtek be. Eddig hányféle 
ásványi kincset találtak? 9. Észak-
Amerika őslakó népe. – Figyelmeztetés: 
vigyázz, el ne … - Évben, évében, latin 
szóval. 10. Dugja valahová, titkolja. – 
Érdekcsoport. 11. Maharadzsa része! – Vót 
betűi keverve. – Meleg test mit sugároz? 
12. Korszak. – Aiszóposz ókori görög 
meseköltő nevének ismertebb, latin alakja. 
– Árpád-házi királyunk (Sámuel). 13. Tíz 
arany és ezüst lelőhelyet tártak fel 
Ukrajnában. Például Kárpátalján, 
Nagymuzsalynál a becslések szerint 
több tíz tonna aranykészlet található. 
Egy tonna érc aranytartama hány 
gramm? – Lökdös. 14. Közismert, közön-
séges: …ális. – „A” peremére. 15. 
Nyilvánvaló dolog: … is látja. – Régebben 
ilyen hosszú volt a munkahét.
FÜGGŐLEGES: 1. Melyik sark az 
Antarktisz? – Vanádium, jód és titán vegy-
jele. – Mézgyűjtő rovar; a szorgalom min-
taképe. 2. Az Odera folyó német neve. – 
Kézilabdában ilyen szabaddobás is van: … 
túli. Termést takarít be. 3. Költői eszköz 
hasonlat kifejezésére: …fora. – Hajítsd! – 
Aki boldogul, ötről mennyire jut? 4. Város 
Gödöllő mellett: …szeg. – Walt Disney 
őzikéje. – Mobilon keres valakit. 5. 
Jelentős érces ásványi kincs. Tíz nagy 
lelőhelyet találtak. – Két női név. 6. Ilyen 
létesítmény egy bánya, de gyár vagy üzem 
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háztartásban. A kiskertben naponta szor-
goskodik, szerinte a hosszú élet titka az 
állandó mozgás, tenni akarás. 1943-ban 
Sátáról költöztek Farkaslyukba, mivel 
férje az itteni bányában dolgozott. Ezt 
megelőzően gyalog járt Gyula bácsi 
munkába. További életéhez erőt, egész-
séget kívánunk.

SZJA 1%
A Központi Bányászati Fejlesztési 
Intézet Nyugdíjasaiért Alapítvány, 
ezúton köszöni meg támogatóinak, a 
2014. évben kapott SZJA 1%-ot, 81 
117.- forintot, amely összeget 
segélyként, a rászorultaknak, kifi-
zettünk.

KBFI Nyugdíjasaiért
Alapítvány

Bányászkórusok
országos találkozója 

Százéves bányászasszony
köszöntése

OT ülés

Munkavédelem, munkaügy


