
kedések betartásával -, koszorúzási 
ünnepséget tartottak a bányász emlék-
helyeken.

A központi rendezvény elmaradása 
különösen fájdalmas lehetett azok szá-
mára, akik – kiválóan végzett munkájuk 
elismeréseként -, ebből az alkalomból 
kapott kitüntetéseiket ezen az ünnepsé-
gen vették volna át. Így ezek az elisme-
rések a helyi bányásznapi megemléke-
zéseken kerülnek átadásra, de a BDSZ 
elnöksége is dolgozik azon, hogy min-
den érintett méltó körülmények között 
és módon vehesse át kitüntetését. (Mire 
ez a lapszámunk megjelenik, ezek az 
események már le is zajlottak. – A 
szerk.)

Az Innovációs és Technológia 
Minisztérium épületében szeptember 
3-án, csütörtökön 11.00 órától - ekkor 
kezdődött volna az oroszlányi országos 
rendezvény – zárt körben, elhangzot-
tak a bányásznapi beszédek, melyekről 
videófelvétel készült.

Ezen az eseményen részt vett – a köz-
ponti bányásznap tervezett elnökségének 
tagjai közül Dr. Fónagy János országy-

en erősödött, az 1960-as évek közepén 
még több, mint 140 ezer szénbányász 
dolgozott Magyarországon, veszélyes 
körülmények között, nehéz fizikai mun-
kát végezve. Tatabányán számolták ki, 
hogy ha csak az ottani szénmedencében 
kitermelt szén mennyiségét vennénk 
alapul, egy 600 méter magas piramist 
kell elképzelnünk. Másik összehason-
lításban, ha kéttengelyes vasúti kocsiba 
rakták volna az itt kitermelt szenet, hat-
vanhatezer kilométer hosszú szerelvény 
jönne létre, ami másfélszer körbeérné 
a Földet. Ehhez kell hozzáadni a többi 
szénmedence hasonló termelését. Azok 
teljesítménye - s erről szól a Bányásznap 
-, akik nap, mint nap vállalták a veszé-
lyeket, azok, akik odafigyeltek egymás-
ra a földalatti munkavégzésben, azok, 
akik értéket teremtettek, és igyekeztek 
fegyelmükkel, közösségi hatásukkal a 
mindennapokra is odafigyelni, s ered-
ményeket elérni.

Igaz ez a már megszűnt földalatti érc-
bányászokra is, Tapolca, Kincsesbánya, 
Halimba, Rudabánya, Recsk települések 
őrzik a hagyományokat. 

Törvény volt, hogy a bányában figyel-
ni kellett egymásra, hogy a bányaválla-
latoknak támogatni kellett a települések 
fejlődését, kultúráját, sportját, közösségi 
életét. Ez a bányász mentalitás, kisugár-
zó erő ad, adott tiszteletet a bányásznak. 
Egy-egy bányát ma is nosztalgiával 
emlegetnek a korábban ott dolgozók az 
összetartozás érzése, a kialakult baráti 

gyűlési képviselő a nemzeti vagyon-
nal kapcsolatos parlamenti ügyekért 
felelős államtitkár, miniszter-helyettes. 
Kádár Andrea Beatrix az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium energe-
tikáért felelős helyettes államtitkára 
(Prof. Dr. Palkovics László innovációs 
és technológiai miniszter úr képvisele-
tében). Horváth Péter János a Magyar 
Energetikai és Közműszabályozási 
Hivatal elnöke. Dr. Fancsik Tamás a 
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 
elnöke. Rabi Ferenc a Bánya-Energia 
és Ipari Dolgozók Szakszervezetének 
elnöke. Dr. Zoltay Ákos a Magyar 
Bányászati Szövetség ügyvezető főtit-
kára.

Ünnepi köszöntőt mondott Dr. 
Fónagy János miniszter-helyettes, 
Kádár Andrea Beatrix helyettes állam-
titkár és Rabi Ferenc a BDSZ elnöke. 
(A beszédek szerkesztett változatát és 
a kitüntetettek névsorát az alábbiakban 
közöljük.)

A beszédek után név szerint felolva-
sásra kerültek a kitüntetésben részesü-
lők.

munkahelyi légkör miatt is. 
Szakszervezetünk, a Bánya-, Energia- 

és Ipari Dolgozók Szakszervezete több 
mint 10 ezer nyugdíjas tagja közül 603-
an kaptak emléklapot és bányászkorsót 
75-70-65-60-50 éves szakszervezeti 
tagságukért. Köszöntjük őket is, akik 
bányamunkájuk kezdetétől tartoznak 
közösségünkhöz. Egy főhajtással szeret-
nék megemlékezni azokról is, akik már 
nincsenek közöttünk, de sokat tettek a 
bányászat sikerességéért, az ország ener-
giával, ércekkel történő ellátásáért. 

Külön fejet hajtok azok előtt, akik 
a legtöbbet, az életüket áldozták a 
bányaművelés során az elmúlt több mint 
200 évben.

Kedves Bányásztársaim!
A 70. Bányásznapon adódik a kér-

dés, hogy a földalatti bányászati szer-
kezetátalakítás után, amely az elmúlt 
évtizedekben megállapodásokra épült, 
a bányászatnak, a kitermelő iparág-
nak milyen jelene, jövője lesz? Bízunk 
benne, hogy a Mátrai Erőmű Zrt, a 
Visontai és a Bükkábrányi bányáiból 
kitermelt tüzelőanyag felhasználásá-
val, hazai munkaerő igénybevételével, 
legális foglalkozatással, a munkaügyi 
kapcsolatok és a kollektív szerződés 
fenntartásával tovább működik, erősítve 
az energiaellátás biztonságát, és amikor 
szükségessé válik a szerkezetváltás a 
munkavállalók számára méltányosan és 
igazságosan történik. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Ugyanakkor, a helyi alapszerveze-
tek, szinte mindenhol, karöltve az adott 
település vezetőivel – a biztonsági intéz-

Tisztelt Bányásznapi Ünneplők!

Sajátosan ünnepeljük a 70. 
Bányásznapot a kialakult veszélyhely-
zeti készültség miatt. Azt terveztük, 
hogy központi szakmai ünnepségünk 
résztvevőit, az ország bányászait, 
bányász nyugdíjasait Oroszlány Város 
Önkormányzata vendégszeretetét 
élvezve a Művelődési Központjukból 
köszöntjük. A pandémiás helyzet a vir-
tuális ünnepség lebonyolítását tette 
lehetővé az Innovációs és Technológia 
Minisztérium épületéből, amelyet 
köszönök.

Szeretném megköszönni Oroszlány 
Város Önkormányzatának is, hogy 
vállalták és előkészítették a bányász-
napi ünnepséget. Ennek a városnak a 
vonzáskörzetében működött az utolsó 
jelentősebb mélyművelésű, földalatti 
szénbánya Márkushegyen. A bányá-
szemberek munkája az elmúlt évtize-
dekben jelentős mértékben hozzájárult 
Oroszlány Város fejlődéséhez, az ipari 
kultúra megteremtéséhez, de így volt 
ez az ország többi szénmedencéjében 
is, Tatabányán, Dorogon, Borsodban, 
Ózd vidéken, Nógrádban, Veszprémben, 
Ajkán és a Mecsekben.  Ennek kapcsán 
a 70. Bányásznap lehetőséget ad arra, 
hogy emlékezzünk és megköszönjük 
az elmúlt évtizedek szénbányászainak 
munkáját. Társadalmi elismerésük, 
munkájuk iránti szükséglet a II. világhá-
ború után, majd az olajválságot követő-

A vásárosnaményi A.R.J. Ruhagyárban 514-en dolgoztak. Március hónapban már 
problémák voltak a jövedelmük kifizetésével, áprilistól a mai napig részben vagy egy-
általán nem kaptak fizetést a szabászok, varrónők, karbantartók. Munkaviszonyukat 
a cég vezetése nem volt hajlandó megszüntetni, arra vártak, hogy a munkavállalók 
mondjanak fel, lehetőleg úgy, hogy ne kelljen kifizetniük vagy csak részben a felmon-
dási idejüket és a végkielégítést. A BDSZ, a szakszervezeti tagok, tisztségviselők kez-
deményezték, hogy demonstráción fejezzék ki elégedetlenségüket a munkavállalók. 

A demonstrációt követően a helyi művelődési központ nagytermében tájékozta-
tók hangoztak el a nehéz helyzetbe kerültek számára. Kiderült, hogy az álláskeresési 
járadékhoz - amely egyébként is csak három hónapig jár és az összege korlátozott – 
nem juthatnak hozzá a munkavállalók, mert a cég az ehhez szükséges igazolásokat a 
munkaviszony felmondása hiányában nem adja ki. A bérgarancia alapot pedig akkor 
lehet igénybe venni, ha elindul a Ruhagyár felszámolása. Kiderült az is, hogy az A.R.J. 
Ruhagyár Zrt. jogi háttere rendezetlen, a részvények nem felelnek meg a hatályos jogi 
szabályozásnak, nem történt meg az új részvények kinyomtatása a névváltoztatás és a 
tőke leszállítás a cégbírósági bejegyzése után. 

A munkavállalók után fizetendő egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék, gyerme-
kellátási juttatások rendszertelenül, összefüggéstelenül vagy semmilyen módon nem 
kerültek rendezésre. Vagyis munkavállalók maradtak ellátás, jövedelem nélkül. Azok 
a munkavállalók, aki egyébként is a minimálbér környékén kaptak fizetést, így nem 
rendelkeztek tartalékokkal. A munkavállalók béréből levonásra kerül 1,5 % munka-
erő-piaci járulék. Ennek a felhasználását korábban a munkáltatók és munkavállalók 
képviselői figyelemmel kísérhették megyei és országos szinten is. Ma ez nem így van! 
Ez is magyarázhatja, hogy a vásárosnaményi volt ruhagyári dolgozók a mai napig nem 
jutottak hozzá elmaradt bérükhöz, sokan a 20-30-40 éves munkaviszonyuk után járó 
felmondási és végkielégítési jogosan járó összegekhez. 

Amennyiben a hatályos jogszabályok alapján az ítélkezési szünet után a BDSZ ügy-
védje sikeresen tudja kezdeményezni a cég felszámolását, a felszámoló rendezi a bér-
garancia alapból az elmaradt jövedelmek kifizetését, optimális esetben decemberben 
vagy jövő év elején kaphatják meg a jogos juttatásaikat. A bérgarancia alapból kapható 
kifizetések összege is korlátozott, munkavállalónként nem haladhatja meg a tárgyévet 
megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági 
havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét. 

Adódik a kérdés, amennyiben nem tudnak elhelyezkedni 514-en Vásárosnamény 
vonzáskörzetében, miből éljenek a munkájukat önhibájukon kívül elvesztők, de adódik 
az a kérdés is, hogy a munkajogi és a most álláskeresési járadéknak hívott munkanél-
küli segély szabályozás elfogadható-e? Azt kérdezik a kollégák - szerintem jogosan 
-, vajon a jelenleg hatályos törvényt megszavazók, a jogszabály alkotók, ha hasonló 
helyzetbe kerülnének, hogyan reagálnának, életminőségüket hogyan tudnák megőrizni, 
ha a bérükből, fizetésükből kellene megélniük, de azt nem kapják meg. A valós munka-
nélküliségi adatok ebben a térségben nem igazak, mert még jelenleg is több mint 150 
munkaviszonnyal igen, de jövedelemmel nem rendelkező dolgozó van a ruhagyárnál. 

Érdekükben szerveztünk demonstrációt, személyes tanácsadást, egymillió forint 
szakszervezeti segélyt adtunk, több alkalommal írtunk leveleket az angol tulajdonos-
nak, a magyar vezető menedzsernek, az egyik legolvasottabb angol napilapban, a The 
Times-ben jelent meg cikk az angol tulajdonosok magatartásának „bemutatásával”, a 
nyilvánosságot is igyekeztünk tájékoztatni a kialakult problémáról. Jellemző, hogy a 
közmédia a meghívásunk ellenére nem adott hírt a kialakult feszültségről. A munka-
vállalók érdekében tiltakozó levelet írtak az európai és a világ ipari szakszervezeti szö-
vetségeinek főtitkárai. A felügyelő bizottság elnökétől is kaptunk válaszlevelet, igazat 
adva a szakszervezeti álláspontnak. A munkavállalók közül - aki kérte - a bérkövete-
léseket személyenként küldtük el a cég nyilvántartott címére. A helyi szakszervezet 
vezetője elismerésre méltó tevékenységet végez, az ő kezdeményezésére próbáljuk a 
munkahelyteremtést is segíteni a tagjaink érdekében.

Ezek a munkavállalók egyébként magukra maradtak, a város polgármestere ígért 
még támogatást, de a jelenlegi tény: a hatályos magyar törvények nem adtak lehető-
séget időbeli, gyors segítségre, a nehéz helyzetbe kerültek támogatására, miközben a 
hírek alapján milliárdok mentek el munkahely védelemre, a gazdaság újraindítására, 
egyes cégek kiemelt támogatására.

Ez így nem maradhat, a kilátástalanság, a bizonytalanság a munkavállalók legna-
gyobb problémája.

Sajnos vannak egyéb problémák is a munkajogi szabályozásban. Érthetetlen, hogy 
a köztulajdonban, vagy ahogy régebben hívtuk, az állami tulajdonú cégek kollektív 
szerződése a felmondás és végkielégítés vonatkozásában hatályukat vesztették. Így 
az ott dolgozók csak a Munkatörvény alapján kaphatnak felmondási és végkielégítési 
összegeket. A magasabb összegű felmondásnak és végkielégítésnek az a szerepe, hogy 
megdrágítsa a munkahelyek megszüntetését, így arra ösztönözze a tulajdonosokat, 
menedzsereket, hogy a munkahelyek megszüntetése helyett modernizálják a termelési 
folyamatokat, keressenek innovatív megoldásokat. Van egy átmeneti szabály, amely 
alapján a 2012 előtt kötött kollektív szerződéseket be kell tartani. Érthetetlen, hogy a 
magyar köztulajdonban lévő cégeknél dolgozók nem részesülhetnek a kollektív meg-
állapodás alapján magasabb felmondási és végkielégítési juttatásban, munkaviszonyuk 
megszüntetése esetén, ugyanakkor a külföldi és nem köztulajdonú cégeknél a szakszer-
vezetek köthetnek a Munkatörvénykönyvben meghatározott szabályoknál kedvezőbb 
megállapodásokat. Mi indokolja a hátrányos megkülönböztetést? 

A tisztességesen dolgozó munkavállalók kedvezőbb munkajogi szabályokat érde-
melnek!

Rabi Ferenc 

Munkavállalói problémák70.
Bányásznap 2020

Rabi Ferenc megnyitó beszéde

A résztvevõk egészségének megóvását figyelembe véve és a nemzetgazdaság mûködõképessé-
gének megõrzése érdekében - a vírusveszély váratlan felerõsödése miatt - a rendezõ szervezetek 
úgy döntöttek, hogy a 70. Bányásznap, szeptember 3-án Oroszlányba tervezett országos közpon-
ti ünnepsége, nem kerül megrendezésre.

2. szám Bu da pest, 2020. szeptember107. év fo lyam 90 fo rint

Az elmaradt rendezvény plakátja



(Folytatás az 1. oldalról)
Reménykedünk abban, hogy a szén-

külfejtésen munkát vállalók és a fúrótor-
nyoknál dolgozók újra korkedvezményes 
nyugdíjban részesülhetnek. Sajnos a tör-
vényi háttér megszűnése után új szabá-
lyozás nem született! Ezt várják az érin-
tett bányászok, mert tudják, hogy 65 éves 
korukig nem képesek megfelelő fizikai 
állapotban ellátni feladataikat.

Tisztelt Ünneplők!
A v i l ágon ,  Európában  és 

Magyarországon is az energiaipar mély-
reható átalakítása zajlik. A megújuló 
energia kapacitások kiépülésének szük-
ségességét nem vitatva, abban vagyunk 
érdekeltek a Magyar Bányászati 
Szövetséggel, hogy a magyar bányaipar 
is kapjon lehetőséget a természeti erő-
források hasznosítására. Ehhez a Magyar 
Bányászati és Földtani Szolgálat, a 
Miskolci Egyetem szakembereinek köz-

Jogos igénynek tett eleget az a tíz 
fő, akik 2020. szeptember 4-én, a volt 
Márkushegyi aknaüzem beszálló akna 
betonfödémjére helyezett el ötvennégy 
szál fehér szegfűt. A kegyelet és a tisz-
telet virágait, azon hősök emlékére, 
akik az üzem működése alatt életüket 
áldozták! Mivel az utolsó csille felho-
zatalakor, vagy az akna tömedékelése 

Elnök Úr! Tisztelt Főtitkár Úr! Tisztelt 
Ünneplők!

A bányászoknak mindig hangsúlyosz-
szerepe volt és van, nemcsak hazánk 
iparának, gazdaságának, hanem hagyo-
mányainak, kultúrájának alakításá-
ban is. A bányász-közösség erejét volt 
szerencsém, életem egy korábbi sza-
kaszában, közelről is megtapasztalni. 
Személyiségformáló éveket töltöttem 
Putnokon, sokat tapasztaltam a borso-
di bányászoktól emberségről, egymás 
iránt érzett felelősségről. Ezért is vitat-
koztam mindig azokkal, akik úgy vél-

Nagy megtiszteltetés számomra, 
hogy köszönthetem a szakma művelőit 
e jeles nap alkalmából. Sajnos a járvá-
nyügyi helyzet miatt idén a bányász-
napi ünnepséget csak online formában 
tarthatjuk meg, de fontosnak tartom 
kiemelni, hogy a bányász szakma min-
dig – de különösen ezekben a nehéz 
időkben – maga mögött tudhatja a 
Magyar Kormány támogatását.

A koronavírus járvány a világ szinte 
minden országát sújtja, olyan kihívá-
sokat állítva elénk, amelyekre a válasz 
nemzeti összefogás nélkül nem lehet-
séges.  A gazdaság lassulása mellett 
a rövid távú problémák megjelenése, 
mint a munkaerő rendelkezésre állá-
sa, a beszállítói láncok esetleges meg-
szakadása váratlan és új kihívásokat 
hozhatnak, amelyek munkánkban az 
ellátásbiztonsági szempontok kiemelt 
kezelését teszik szükségessé újfent. Jó 
hír ugyanakkor, hogy az Önök szakér-
telmével és töretlen munkavégzésével, 
az elmúlt időszakban is biztosítani tud-
tuk hazánk folyamatos energia és épí-
tő-alapanyag ellátását. 

A mai napon több kiváló kolléga évti-
zedes munkája kerül elismerésre, azon-
ban úgy gondolom, hogy köszönet illeti 
a szakma egészét a vírushelyzet kezelé-
séért. A bányász szervezetek példamuta-
tó fegyelemmel és precíz szervezettség-
gel alkalmazkodtak a veszélyhelyzethez 

munkahelyek létrehozását, foglakoztatás 
bővítést, a bányászati szaktudás, szak-
képzés fejlesztésével is lehet ösztönözni.

A szénhidrogén iparban 80 éve történt 
a lovászi boltozaton a dr. Papp Simon 
geológus által kijelölt fúróponton a ter-
melés megkezdése, 55 éve Algyőnél is 
az egyik kútfúrás sikeressé vált. A kon-
cessziók kihasználása, a földgáz készle-
tezés és kereskedelem járulhat hozzá a 
termelés növekedéséhez, a jó minőségű 
munkahelyek megőrzéséhez. 

Az adalékanyag bányászatban elért 
eredmények elismerést érdemelnek. 
Továbbra is indokolt, hogy az üze-
mekben a jövő tervezéséhez szükséges 
információkkal rendelkezzenek, hogy 
a szabályozás segítse a tudatos, kiszá-
mítható termelést, mert ez teremti meg 
a biztonságos foglalkoztatás feltételeit. 
Az alapanyag ellátás egyes területeken, 
megyékben stratégiai kérdéssé vált, ez is 

Köszönjük a kiváló munkát végzők 
elismerését.

A 70. Bányásznapot ennek reményé-
ben szervezik országszerte a bányászati 
vállalkozások, a bányász települések 
és azok közösségei. Ebben együttmű-
ködés alakult ki az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesülettel is, 
amelynek fontos szerepe van a szakma-
kultúra, a bányászati hagyományok meg-
őrzésében, fejlesztésében. 

Befejezésül szeretném kifejezni a 
reményem, hogy a COVID-19 vírus a 
bányászati munkahelyeken - ahogy idáig 
is - az elkövetkezendő időszakban sem 
okoz fennakadást a termelésben, hogy 
a munkavállalók elkerülik a betegsé-
get. Bízom abban, hogy a jövő évben a 
Bányásznapot a megszokott módon és 
hangulatban tudjuk ünnepelni!

Jó szerencsét!

által szervezett szabad-
téri programok.

Ilyen, volt a XX-as 
akna egykori dolgo-
zói és a bányamentők 
találkozója szeptember 
5-én, melyen több mint 
százan voltak jelen. Az 
oroszlányi bányász-
kodás során 214 kol-
légánkra emlékezve 
koszorút helyeztünk 
el. Ezt követően Babér 
Zoltán felolvasta annak 
a tizenkilenc főnek a 
nevét, akik az elmúlt 
egy évben távoztak az 

élők soraiból. Emlékükre megszólalt a 
klopacska.

Szeptember 6-án hatodik alkalommal 
került megrendezésre a „Kerékpározz 
egy bringáért” bányásznapi kerékpártú-
ra, melyre 165 fő nevezett. Célba érke-
zést követően kisorsolásra került egy 
Schwinn - Csepel túra kerékpár. Licskó 

szerepet tölt be hazánkban. Hazánk az 
újra iparosodás korszakát éli. Újra len-
dületben vannak olyan ágazatok, ame-
lyeknek szüksége van nyersanyagokra, 
az alapanyagokra. Az építőipar dinami-
kus növekedése magával húzza a bányá-
szatot is. Gondoljunk csak a vasúti fej-
lesztésekhez, vagy az építőiparhoz szük-
séges kőre, kavicsra, homokra, amelyek 
kitermeléséhez nélkülözhetetlenek a 
hazai lelőhelyek, bányák. De nem csak 
az építőiparnak van szüksége a bányá-
szati szektorra. A hazai járműipar bővü-
lése következtében például fokozódott a 

gyorsabbá és hatékonyabbá váljon. 
Véleményem szerint ezek az átalaku-

lások esélyt jelentenek a hazai bányá-
szat számára. Az energiaforrások iránti 
folyamatos kereslet és az ellátásbizton-
ság folyamatos garantálásának kérdése 
a fenntarthatóbb, energia-hatékonyabb 
és innovatívabb megoldások fejlesztését 
teszi szükségessé. A hazai nyersanya-
gok fokozott kitermelése, a meglévő 
eszközpark és infrastruktúra használatá-
nak újragondolása, az innováció új esé-
lyeket, utakat teremt az iparág számára 
is. A terület az Energetikai Innovációs 
Tanács munkája során is figyelmet 
kapott, amely azt is vizsgálta, hogyan 
erősíthetjük hazai ellátásbiztonságunkat 
a nem-konvencionális, illetve magas 
inert tartalmú telepek földgáz kiterme-
lését célzó technológiai fejlesztések, 
támogatások ösztönzők megjelenítésé-
vel. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mi az Innovációs és Technológiai 

Minisztériumban azon dolgozunk, hogy 
ebben a gyorsan változó világban támo-
gassuk a magyar bányászati ágazat sike-
res működését. Közeljövőben tervezett 
javaslataink: 

Az első témakör, amiben minden-

Csabának kedvezett a jó szerencse!
A szép Vértesben való kerékpározás 

széles korosztály részvételével zajlott 
le. A legfiatalabb résztvevő Göcsei 
Milán, hatéves, a legidősebb Kórós 
József, hetvenötéves.

A sporteseményt felkereste a kitün-

kohászat, az alumínium-és vasöntészet 
termelése is. Az állami tulajdonban lévő 
ásványkincsekkel történő ésszerű és 
felelős gazdálkodás az állam, a gazdaság 
és a társadalom közös érdeke. A kormány 
kezdettől hangsúlyozott célja a hazai 
energetikai importfüggőség csökken-
tése, melyben fontos szerep jut a hazai 
energiahordozó-készletek nagyobb mér-
tékű, költséghatékony és környezetkí-
mélő hasznosításának. Fontosnak tartom 
a Kormány által elfogadott Energetikai 
Ásványvagyon-hasznos í tás i  és 
Készletgazdálkodási Cselekvési Tervet 
és az ahhoz kapcsolódó intézkedéseket. 
Úgy vélem, hogy a cselekvési tervben 
meghatározott feladatok végrehajtásával 
megfelelő módon tudjuk majd kezelni a 

képpen szeretnénk jelentős előrelépést 
elérni, az a hazai nyersanyagok fokozott 
kitermelése. A veszélyhelyzet miatti 
leállás és az ingatag olajár környezet 
miatt felfüggesztettük a szénhidrogén 
koncessziók kiírását, de amint a lehető-
ségek engedik, szeretnénk újult erővel 
elindítani a nyolcadik kört. 

Szintúgy hangsúlyos kérdés az épí-
tőipari nyersanyagok kitermelése. 
Magyarország lehetőségeihez képest 
jelentősen alulteljesít a kavics és homok 
kitermelésben, pedig ezek az alapanya-
gok jelentik bármiféle beruházás alap-
ját. A szakma bevonásával szeretnénk 
a teljes ide vonatkozó szabályozást 
átvizsgálni és a kor igényeihez igazítani.

A hazai nyersanyagok mellett szin-
túgy hatalmas erőforrás a hazai földhő. 
A Magyar Kormány célul tűzte ki, hogy 
2050-re eléri a klímasemlegességet. 
Ehhez a vállaláshoz elengedhetetlen 
a megújuló energiaforrások jelentős 
bevonása az energiamixbe, ugyanakkor 
sok esetben korlátozottak a lehetősé-
geink. A napelemes fejlesztések mel-
lett ugyanakkor van egy energiaforrás, 
amely potenciálja nálunk világviszony-
latban is különösen erős és mégis alig 
támaszkodunk rá, ez pedig a geotermia. 

tetett Oroszlányi Bányász Koncert és 
Fesztivál Zenekar, melynek előadását 
örömmel hallgatták a célba érkezők.

A kosárlabdázók is tartottak egy zárt 
ajtós játékot melyre kilencvenhat csapat 
nevezett.

Torma Lajos

XXI. századi bányászat földtudományi, 
környezeti és gazdasági kihívásait. 

Tisztelt Ünneplők!
Önök tudják, mit jelent a bányászat, 

a bányászkultúra s az ahhoz való érzel-
mi kötődés. Hiszen a változó időben is 
erős közösséget alkotnak ma is, olyat, 
mely őrzi történeti és kulturális értéke-
it. Önök, Bányászok ma ismét büszkén, 
emelt fővel mondhatják, hogy elődeik 
erőfeszítése nem volt hiábavaló, az álta-
luk létrehozott munkakultúra, szociális 
vívmányaik, értékrendjük, erkölcsi pél-
dájuk ma is elevenen élnek és hatnak. S 
ezért szeretném a Kormány nevében is 
kifejezni nagyrabecsülésemet és köszö-
netemet minden bányász előtt.

Jó szerencsét!

Kollégáimmal egy átfogó fejlesztési 
koncepción dolgozunk, amely a teljes 
geotermikus értékláncot hivatott fellen-
díteni.

A rendelkezésre álló földtani és 
másodnyersanyag információk pontosí-
tása, újraértékelése, erőforrások leltárba 
vétele, digitalizációja szintén a közeljö-
vő feladata.  Több évtizednyi adatunk 
van a nyersanyagjainkról. Célunk, hogy 
a felhalmozott adat kincs digitális és 
elérhető legyen, ne jelentsen akadályt a 
jövendőbeli beruházások előtt.  

Elképzéseink, javaslataink kidolgozá-
sához és megvalósításához szükségünk 
van a szakma tudására és támogatásár, 
éppen ezért még fontosabbnak tartom, 
hogy a szakma meglátásai minél jobban 
becsatornázásra kerüljenek a kormány-
zati döntéshozatalba. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Miközben jelenleg a világjárvány 

közvetlen következményeinek kezelésé-
re, pontos hatásainak megértésére össz-
pontosítunk, azon is kell dolgoznunk, 
miként lehetne biztosítani a gazdaság 
lehető leggyorsabb felépülését, illetve 
ehhez az egyes ágazatok hogyan tudnak 
a legjobban hozzájárulni. Mindannyiunk 
közös érdeke a hazai bányászat sikere.

Köszönöm, hogy meghallgattak és 
kívánok Önöknek sok sikert és megbe-
csülést a további munkájukhoz.

Szerencse fel!

2020. SZEPTEMBER2

reműködésével is kiváló szakmai háttéra-
nyagokat készített „A hazai szénvagyon 
és hasznosítási lehetőségei”, valamint a 
„Szénhidrogének Magyarországon” című 
kiadványukkal. A bányaipar lehetőségei 
függnek az európai és nemzeti szabá-
lyozástól, a környezeti szempontokat is 
figyelembe vevő nyersanyag politikától. 
Az Európai Unió kutatásra, fejlesztés-
re és innovációra két kísérleti projektre 
adott jelentős támogatást: a hidrogén 
gazdaság kialakítására és a tisztaszén 
technológiák fejlesztésére. Indokoltnak 
tartjuk, hogy hazánk mind a két prog-
ramban vegyen részt, figyelembe véve 
azt is, hogy Magyarországon 1960 körül 
még 1,5 millió tonna szenet gázosítottak 
el klasszikus módon és a szénvegyészet-
re is jelentős kapacitások épülnek a világ 
több országában. Az új szemlélet szerint a 
nyersanyag értéklánc és a komplex hasz-
nosítás kell, hogy előtérbe kerüljenek. Új 

indokolja az új jogszabályi háttér mielőb-
bi megteremtését. 

A bányászati szaktudás haszno-
sul a Mecsekérc, Mecsek-Öko Zrt.-k, 
a Bányavagyon-hasznosító Kft.  és a 
Regionális Hulladékkezelő tevékenysé-
gében, elsősorban a természet- és környe-
zetvédelem, valamint a hulladékgazdál-
kodás területén.

Tisztelt Miniszterhelyettes Úr!
Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony!

A 70. Bányásznap adjon reményt, 
hogy a növekedés időszaka következik, a 
bányászmunka föld alatt, külszíni bánya-
térségben, olaj és gázmezőkön és a föld-
gáztárolásban egyaránt hozzájárul ehhez 
és ezen keresztül a bányászok, a bányász 
nyugdíjasok életminőségének javítá-
sához, Magyarország sikerességéhez. 
Ehhez kérjük a kormányzati támogatást, 
a szociális párbeszédet. 

során, ez valamilyen oknál fogva elma-
radt. 

A pandémiás helyzet miatt hozott kor-
látozó intézkedések miatt, nem lehettek 
többen jelen. Reméljük, hogy a helyet, 
mielőbb, közterületté nyilvánítják és 
így a megemlékezés mindenki számára 
lehetségessé válik.

Nem maradtak el a civil szervezetek 

ték, hogy hazánk energiahordozókban 
szegény ország. Ez természetesen téve-
dés. Geotermikus forrásaink, kőszén- és 
lignitkészletünk, valamint a nem kon-
vencionális szénhidrogén-vagyonunk 
növeli hazánk ellátásbiztonságát, csök-
kenti importfüggőségünket, ezzel össze-
függésben a megújuló energiák nagyobb 
arányú szerepvállalását is elősegíti. 
A szénbányászat termelési volumene 
lényegesen csökkent, de a villamosener-
gia-termelésben és az energiaellátás biz-
tonságát tekintve, a visontai és bükkábrá-
nyi lignittermelés ma is nagyon jelentős 

és nagyon rövid idő alatt biztosították a 
biztonságos munkavégzést a kollégák-
nak. Gratulálok Önöknek és köszönöm 
a rendkívüli körülmények között végzett 
munkájukat.

A koronavírus járvány miatt leálló 
gazdaság újraindítása, a magyar gazda-
sági vállalkozások megerősítése kiemelt 
prioritásunk - jó példa erre, hogy annak 
érdekében, hogy megmentsük az Önök 
által vállalt munkaprogramokat, több 
könnyítést adtunk a koncessziós társasá-
goknak.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A járvány hatása globális és általános 

- látható, hogy a világ legmeghatározóbb 
és kisebb országaiban egyaránt draszti-
kus intézkedéseket kellett meghozni a 
lassítás érdekében. A vírusfenyegetett-
ség tartós változásokat jelent a gazdaság 
működésében, a társadalmi kapcsolatok-
ban, és a mindennapokban is. A jövő, a 
járvány lecsengése, ma még bizonyta-
lan. A helyzet láthatóan különbözik a 
klasszikus recessziótól, így a lehetséges 
kimeneti forgatókönyvek száma is sok-
kal nagyobb.  A mi feladatunk azonban 
az, hogy biztosítsuk, Magyarország, a 
magyar gazdaság felkészültsége és rea-
gáló-képessége a kialakuló új helyzetben 

Oroszlányi bányásznapok

Dr. Fónagy János köszöntõje

Kádár Andrea Beatrix ünnepi beszéde



Harminchét évvel ezelőtt, 1983. júni-
us 22-én, hajnali 4 óra 3 perckor súj-
tólégrobbanás történt a Márkushegyi 
Bányaüzem 116-os vágatában. 

elhelyezik koszorúikat, s a megemléke-
zés virágait a nem felejtő utókor képvi-
selői.

Így volt ez az idén is. Június 22-én, a 
bányászszakma, a társadalmi és politikai 
élet, a bányász érdekvédelem képviselői, 
az áldozatok egykori barátai, kollégái, 
családtagjai emlékeztek, idézték fel a 
munka frontján hősi halált halt bányá-
szok alakját, annak a fájdalmas, felejthe-
tetlen napnak az eseményeit. 

Bencsik János és Dr. Istvánfalvy 
Dávid az országgyűlési képviselők nevé-
ben, a Vértesi Erőmű Zrt. képviseletében 
pedig Dr. Magyari József elnök-vezér-
igazgató, valamint helyettese, Dr. Karda 
László illetve Forisek István műszaki 
vezető és munkatársai koszorúztak.

Az szakszervezetek vezetői közül 
Ácsi Péter (VDSZSZ), Torma Lajos és 
Vasas Mihály (BDSZ) rótták le kegye-
letüket. A környező települések emlé-
kező vezetői között volt Lazók Zoltán 

oroszlányi, Csordás Mihály pusztavámi, 
Fenyves Péter móri és Csonka László 
bokodi polgármester is. 

A bányászhősök előtti tisztelgés a 
Bányászhimnusz hangjaival ért véget.

„Kiváló Bányász” kitüntető cím elis-
merésben részesült: 

Ballai Zoltán az OMYA Hungária 
Mészkőfeldolgozó Kft. fúrógépkezelő-
je. Baranyai István a Rotary Fúrási Zrt. 
Fúrás & Kútjavítás éjszakás fő-fúrómes-
tere. Besenyei Kornél a Lasselsberger 
Hungária Kft. Nyékládházi kavicsbá-
nya helyettes bányamestere. Bogdán 
Sándor az ÉDV Zrt. Víztermelő 
Bányaüzem földalatti bányaiparosa. Dr. 
Dovrtel Gusztáv a Mátrai Erőmű Zrt. 
Bányászati Biztonsági osztályvezetője. 
Éberfalvi József a BVH Kft. Mecseki 
Környezetvédelmi Bázis vízkezelés 
technológiai vezetője. Gábor Sándor a 
MOL Nyrt. Kiskunhalas-Szanki termelé-
si régió műszakvezetője. Hausel József 
a COLAS Észak-kő Kft. Tállya Üzem 
bányászati gépkezelője. Hogyor Zoltán 
a MECSEKÉRC Zrt. Geodéziai osz-
tályvezető helyettese. Jakab Kálmán a 
DUSZÉN Kft. Gépészeti vezetője. Kiss 
László a Mátrai Erőmű Zrt. Bükkábrányi 
Bánya Termelési osztály szenes akná-
sza. Korsós Arion az O&G CENTRAL 
Kft. Konyári Gázüzem Termelőmester 
helyettese. Kosdi Gyula a Duna-
Dráva Cement Kft. Vác, Sejce kőbánya 
Gépkezelője. Kucsera Béla Zoltán a 
Mátrai Erőmű Zrt. Visontai Termelési 
Főosztály szakvezetője. Laczendorfer 
Béla az EOSZÉN Kft. vájár, aknaudva-
ri térmestere. Lányi Tibor az MMBF 
Földgáztároló Zrt. Kereskedelmi vezető 
szakértője. Lőrincz Zoltán a Duna-Dráva 
Cement Kft. Dunaharaszti Bányaüzem 
bányamestere. Marosi József a Lajta 
Kavics Kft. bányamestere. Molnár 
Tamás a RIKOPET Kft. Gázelőkészítő 

berendezés- és kútkezelője. Pontyik 
Csaba a MOL Nyrt. KT Karbantartási 
és Technológiai karbantartási szakértő-
je. Simon Dezső a WIENERBERGER 
bányamestere. Szabó Zsolt Attila a 
MÁTRA Bükkábrányi Bánya vezető 
elektrikusa. Szarka Dániel a MOL Nyrt. 
Fúrási és Kútmunkálati Menedzsment 
Kútmunkálati Felügyelője. Szarvas 
Péter az FGT Földalatti Gáztároló 
kompresszor és gázelőkészítő berende-
zés kezelője. Szaszák László a COLAS 
Északkő Kft. Lakatos/Darukezelője. 
Titz Tibor a KÖKA Kft. komlói ande-
zitbánya szerelője. Tóth László a 
Perlit ’92 Kft. műhely lakatosa. Turi 
Sándor a Magyar Horizont Kft. kútke-
zelője. Varga Tamás Soma az O&G 
CENTRAL Kft. Konyári Gázüzem 
Gázüzemi operátora. Vámos László 
a GEOINFORM Kútgeofizika Senior 
Szerviztámogatási szakértője. 

„Miniszteri Elismerő Oklevél” elis-
merésben részesült:

Biró Róbert a MOL Nyrt. sze-
nior felszíni technológiai szakértő-
je. Horváth Gyula a Bányavagyon 
Hasznosító Kft. szénhidrogén üzletág-
vezetője. Kovácsné Szatmári Tünde 
Ildikó a Pest Megyei Kormányhivatal 
Bányászati Osztály bányafelügyele-
ti főgeológusa. Mednyánszky Zoltán 
Miklós a Magyar Bányászati és Földtani 
Szolgálat Hivatali főtanácsosa. Oláh 
Sándor a Magyar Földgáztároló Zrt. 
Földalatti berendezés kezelője. Pugner 
Sándor a Jász- Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal bányafelügye-
leti mérnöke. Románszky Mónika 
az O&G CENTRAL Kft. Kontrollere. 

gató-helyetteseként az MBSZ elnökség-
ben 2020. június 30-ig kifejtett szakmai 
munkássága elismeréseként a „Magyar 
Bányászatért” szakmai emlékérmet 
adományozott 

Több évtizedes szakmai munká-
juk, hűségük elismeréseként a 70. 
Bányásznap alkalmából „Bányász 
Szolgálati Oklevél” kitüntetésben 
részesült: 

55 éves szolgálatért: Nagy László 
az MB 2001 Olajipari Szolgáltató Kft. 
operátora. 

45 éves szolgálatért: Hőhn Zoltán 
a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit 
Közhasznú Kft. diszpécsere. Molnár 
János a Mecsekérc Zrt. vezérigazgatója. 
Varga Györgyné Geoinform Kft.. 

35 éves szolgálatért: Rofrits Vilmos 
a Nitrokémia Zrt. terepi koordinátora. 
Singovszki István a Perlit ’92 Bányászati 
és Feldolgozó Kft. bányagép szerelője. 

25 éves szolgálatért: Besenyei 
Kornél a Lasselsberger Hungária Kft. 
Nyékládháza helyettes bányamestere. 
Farkas Attila az Északdunántúli Vízmű 
Zrt. személyszállító gépkezelője. Dr. 
Madarász Tamás a Miskolci Egyetem 
docense. 

A Bánya-, Energia- és Ipari 
Dolgozók Szakszervezete Elnöksége 
a településen élő aktív- és nyugdíjas 
bányászközösségek támogatásáért, 
a bányász emlékek és hagyományok 
ápolásáért - a helyi szervezetek javas-
latára - emléklapot és ezüst bányász-
gyűrűt adományozott: 

Kiszelné Mohos Katalin asszony-
nak Nagykovácsi nagyközség polgár-
mesterének. Vidák Krisztina asszony-

Tasnádi Tibor a Nitrokémia Zrt. vál-
lalkozási Igazgatója. Temes Mihály 
a VERMILION ENERGY Kft. 
Exploration Geoscientiste. Valusné 
Orosz Judit az MBFSZ Ásványvagyon 
és Adattári Főosztály vezető-hivatali 
tanácsosa. Vágó László a KÖKA Kft. 
Miskolc Mexikóvölgyi Mészkőbánya 
bányaüzem vezetője. Zelnik Gyula a 
Mátrai Erőmű Zrt. Visontai Gépészeti 
Karbantartó Osztály Művezetője. 

A Magyar Bányászati Szövetség 
Elnöksége 

Szakál Tamás úrnak a MOL Nyrt. 
Mol Magyarország Kutatás-Termelés 
vezetőjeként, majd a MOL csoportszin-
tű FF&EBK korábbi igazgatójaként a 
Magyar Bányászati Szövetség elnö-
keként végzett kiemelkedő szakmai 
tevékenysége elismeréséül a „Magyar 
Bányászatért” szakmai arany emlé-
kérmmel díszített „Köszönjük Elnök 
Úr!” plakettet adományozta. 

Dr. Szabó György úrnak a TDE 
Services Kft. igazgatójának 80. születés-
napja alkalmából a szénhidrogén-bányá-
szatban végzett több évtizedes kiemelke-
dő munkássága, szakmai életútja elisme-
réseként Életmű díjat adományozott. 

Dr. Derekas Barnabás úrnak a 
Mátrai Erőmű Zrt. bányászati stratégiai 
igazgatójaként a külfejtéses lignitbá-
nyászatért-, valamint az MBSZ alelnö-
keként, a Szénbányászati Tagozat elnö-
keként 2020. július 8-ig végzett szakmai 
munkássága elismeréseként a „Magyar 
Bányászatért” szakmai emlékérmet 
adományozott. 

Német Zoltán úrnak az MMBF 
Földgáztároló Zrt. műszaki vezérigaz-

nak Szászvár község polgármesterének. 
Juhász Péter úrnak Petőfibánya köz-
ség polgármesterének. 

A Bánya-, Energia- és Ipari 
Dolgozók Szakszervezete Oroszlány 
Város Önkormányzata részére a 
bányász hagyományok ápolásáért, a 
bányász közösségek támogatásáért, 
a 70. bányásznap alkalmából elisme-
rő oklevelet és BDSZ Kongresszusi 
Emlékérmet adományozott. A díjat 
Lazók Zoltán, Oroszlány város polgár-
mestere, az oroszlányi bányászemlékmű 
koszorúzási ünnepségén vette át.

A Bánya-, Energia- és Ipari 
Dolgozók Szakszervezete Elnöksége a 
bányász kulturális örökség és hagyo-
mányőrzés terén végzett kiemelke-
dő munkásságának elismeréseként 
Művészeti Nívódíjat adományo-
zott a Putnoki Irodalmi Daloskör 
és a daloskör művészeti vezető-
je Bánkúti Sándorné részére. Az 
Oroszlányi Bányász Fesztivál Koncert 
Fúvószenekar és a zenekar karnagya 
Román Géza részére. Iglai József 
grafikus részére. 

BDSZ Elnöki elismerő oklevél és 
ezüst bányászgyűrű kitüntetésben 
részesült Kővári Károly az Üveg-
Ásvány Kft. minőségügyi vezetője, aki 
1977 óta dolgozik a bányászat terüle-
tén. A cégnél elsőként valósította meg a 
minőségbiztosítással alátámasztott ter-
melési és értékesítési rendszerét. A több 
mint négy évtizedes munkavállalói éle-
tutat különböző beosztásokban egy vál-
lalatnál töltötte be, az Országos Érc- és 
Ásványbányánál, valamint jogutódjánál 
az Üveg-Ásvány Kft-nél.
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Harminchét bányász, köztük négy len-
gyel, életét vesztette. Ez volt a modern 
kori magyar szénbányászat történetének 
mindeddig legsúlyosabb tragédiája.

A z  o r s z á g 
utolsó mélymű-
velésű szénbá-
nyájában, már bő 
öt éve befejez-
ték a termelést, 
de a bányaüzem 
udvarán, memen-
tóként, ott áll a 
bányaszerencsét-
lenség áldozatai-
nak emlékműve, 
mely elé azóta is, 
minden évben, 
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Előzmények
A Bánya-, Energia- és Ipari 

Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) saj-
tónyilatkozata az A.R.J. Ruhagyár Zrt. 
Alapszervezeténél kialakult helyzetről.

„Az A.R.J Ruhagyár Zrt. dolgozóit a 
magyarországi vezetők a tulajdonossal 
egyetértésben március 23-tól egyolda-
lúan fizetés nélküli szabadságra küld-
ték, megrendelés hiányára hivatkozva. 
Ez a döntés ötszázharminc munkavál-
lalót és több száz szakszervezeti tagot 
érintett. Már a március hónapi béreket 
is csak részben fizették ki a munka-
vállalóknak. Április hónapban sikerült 
maszkok gyártására megrendelést sze-
rezniük a magyarországi vezetőknek. 
Először harminc főnek, majd kétszáz-
hetven főnek tudtak munkát biztosítani, 
de kétszázötven munkavállaló maradt 
ellátás nélkül.

A dolgozókkal szerződést módosítot-
tak, de a munkáltató által ajánlott 70%-
ra csökkentett jövedelmüknek csak egy 
részét (60%-át) fizették ki.

A táppénz, a gyermekgondozási díjak 
folyósítása sem történt, meg törvénye-
sen. Május 20-a után minden dolgozó 
jövedelem nélkül maradt, a júniusban 
esedékes fizetés is késik.

A munkavállalók elérték tűrőképes-
ségük határát. A cégvezetés felajánlot-
ta, ha az elmaradt béreket nem fizeti 
ki, akkor újraindulhat a termelés. Ezt a 
helyi szakszervezet és a BDSZ elfogad-
hatatlannak tartotta, ezért demonstráció 
megtartására készülnek szervezeteink.

A BDSZ levélben fordul t 
az IndustriALL Globál (Ipari 
Szakszervezeti Világszövetség) és 
az IndustriAll Europe (Európai Ipari 
Szakszervezeti Szövetség), melyeknek 
főtitkárai levélben szólították fel a vál-
lalat vezetését, tulajdonosát az elmaradt 
munkabérek és juttatások kifizetésére, a 
BDSZ-szel és a helyi szakszervezetek-
kel történő tárgyalásokra.

A cég több ruházati világmárká-
nak állít elő kollekciót, ezek etikai 
kódexszel rendelkeznek, amelyeknél 
minimális alapkövetelmény a megfele-
lő szociális párbeszéd, a munkavállalók 
bérének kifizetése.

A BDSZ a segély alapjából 1.000.000 
forinttal tudta segíteni tagjait, de ez nem 
oldja meg a problémát.”

A demonstráció
A fenti okok következtében, 

s mert megengedhetetlen, hogy 
Magyarországon a munkavállalók bérét 
ne fizessék ki, az A.R.J. Ruhagyár Zrt. 
munkavállalói, szakszervezeti tagjai 
érdekében a BDSZ demonstrációt szer-
vezett, 2020. július 13-án 10 órai kez-
dettel, Vásárosnaményben.

A gyár melletti nagy parkolóban, 
mintegy négyszáz ember gyűlt össze, 
hogy kifejezze tiltakozását a tulajdonos 
munkavállalóellenes intézkedéseivel 
szemben. Ott voltak a cég dolgozói, a 
BDSZ delegációja, éppúgy, mint a társz-
szakszervezetek, vagy a céljaikkal szoli-
dáris civilek képviselői. 

A demonstráción felszólalt Rabi 
Ferenc, a BDSZ elnöke és Filep Sándor, 
Vásárosnamény polgármestere. 

A beszédek előtt, közben és után fel-
olvasták azokat a táviratokat, leveleket, 
amelyeket érdekvédelmi szervezetek, 
könnyűipari cégek dolgozói, s a ruha-
gyári munkavállalók bérharcával szim-
patizáló magánszemélyek küldtek. 

Az alábbiakban Rabi Ferenc beszédé-
ből idézünk.

- Sajnálom, hogy ide kellett jönnünk, 
hogy demonstrálnunk kell az A.R.J. 
Ruhagyár munkavállalóinak elmaradt 
bérfizetése miatt – kezdte felszólalását 
a BDSZ elnöke. - Sajnálom, mert akik 
eljöttek ide, azok a munkavállalók, több 
évet, évtizedeket dolgoztak a gyárban, 
minőségi munkát végezve. Lehetett 
számítani a szaktudásukra, most pedig 
a ledolgozott munkaóráik után sem kap-
ják meg a megérdemelt jövedelmüket. 
Az foglalkoztatja őket hogyan és milyen 
módon tudják biztosítani a megélhetésü-
ket. Ezért sajnálom, hogy tüntetni kell, 
de ugyanakkor azt is szeretném elmon-
dani, hogy a szakszervezetünk az elmúlt 
nehéz időszakban - figyelembe véve a 
ruhagyári szakszervezeti vezetőknek a 
kéréseit és javaslatait - igyekezett erő-
teljes lépéseket tenni az elmaradt mun-
kabérek kifizetése érdekében, és ami 
ettől talán még fontosabb: a munkahe-
lyek megőrzéséért. Mert akik itt van-
nak, elsősorban dolgozni szeretnének, 
a munkájukért tisztességes bért kapni 
és ebből a családjaik megélhetését biz-
tosítani. 

Amikor először jeleztük a cég általá-
nos képviselői felé az elfogadhatatlan 
helyzetet, én magam is elcsodálkoztam 
azon, hogy Dubajban van bejegyezve az 
A.R.J. Zrt., két olyan általános képvi-
selővel, akik külföldiek és csak ügyvédi 
irodán keresztül lehet a kapcsolatot tarta-
ni velük. A magyar ügyvezetőre maradt, 
hogy próbáljon meg ebben a helyzetben, 
döntési hatáskörök nélkül, eredményes 
munkát végezni. Ez így nincs a helyén. 
Az volt az első intézkedésünk, hogy a 
BDSZ ügyvédje angol nyelven felszó-
lítást küldött a tulajdonosnak, hogy 
az elmaradt járandóságokat fizesse ki. 
Érdemi választ erre nem kaptunk. Ezért 
a következő javaslatunk az volt, ha ez 
nem megy, akkor a BDSZ, mint ágazati 
szakszervezet indítson el egy akcióso-
rozatot. Szakszervezetünknek európai 
és globális szinten is van szakszerveze-
ti háttere. Ez az IndustriAll Europe az 
Európai Ipari Szakszervezeti Szövetség 
és az IndustriAll Global világszövet-
ség. Hozzájuk azért kellett fordulni, 
mert a cég Dubajban van bejegyezve. 
Ők küldtek egy levelet a tulajdonosok-
nak, az általános képviselőknek, hogy 
ragaszkodnak hozzá, hogy fizessék ki 
az elmaradt béreket és kérik, hogy foly-
tassanak párbeszédet a jelenlévő mun-
kavállalói képviselőkkel. Erre sem tör-
tént érdemben reagálás. Az IndustriAll 
Europe és az IndustriAll Global megí-
gérte - a mai demonstrációról küldünk 
nekik információkat és fotókat -, hogy 

nem állnak meg, igyekeznek az A.R.J. 
munkavállalóinak ügyét nemzetközi 
szinten tovább vinni. Sőt, ha nem lesz 
változás, kezdeményezni fogjuk, hogy 
azok a tulajdonosok és általános képvi-
selők, akik felelősek a kialakult helyze-
tért – külföldiekről van szó elsősorban 
- kerüljenek egy olyan hátterű ILO-s, 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által 
nyilvántartásba, ahol figyelembe veszik, 
hogy nem teljesítették a kötelezettsége-
iket. Mert Önök itt a téren, mint mun-
kavállalók teljesítettek. Amikor kellett, 
bementek dolgozni, amikor kellett, túló-
ráztak. Amikor azt mondták, menjenek 
maszkot varrni, mert a maszkvarrásból 
lesz jövedelem, akkor mentek. Az ígért-
hez képest tíz százalékkal kevesebb 
összeget kaptak azok, akik részt vettek a 
munkában. Nagyon sokan vannak, akik 
harmadik, negyedik hónapja nem kap-
nak már jövedelmet. Ez így tarthatatlan. 

Nem nyílt meg a bértámogatási rend-
szer, mert nem vállalták a tulajdonosok, 
hogy legalább részben foglalkoztatják 
Önöket. Ez az állami támogatás felté-
tele. Nem érkezett meg az a lehetőség 
sem, hogy az álláskeresési járadékot 
igénybe vehessék, mert a munkaviszo-
nyuk még meg van, felmondás nem 
történt, illetve vannak olyanok, akik 
közös megegyezéssel elmentek úgy, 
hogy ezzel lemondtak a felmondással 

járó végkielégítésről, és máshol próbál-
nak munkát szerezni. De akik itt vannak 
a téren, azok évtizedek óta dolgoznak 
a gyárban, vannak olyanok, akiknek 
pár hónap hiányzik a negyven éves női 
nyugdíjjogosultságukhoz. Azok azon 
gyötrődnek most, hogyan szerzik meg. 
Vannak olyanok, akiknek számlákat kell 
befizetniük, és azon gyötrődnek, hogyan 
és milyen módon tudják majd ezt meg-
tenni. Szakszervezetünk hiába adott 
egymillió forint támogatást az A.R.J. 
Zrt. Alapszervezet tagjainak, azzal nem 
lehet megoldani ezeket a problémákat. 
Ez csak egy kis tapasz, hogy könnyebb 
legyen. 

Úgy gondolom, hogy ha a nemzetkö-
zi fellépés, az ügyvédi felszólítás és a 
mai demonstráció sem hoz eredményt, a 
következő lépéseket kell majd megten-
nünk a kifizetetlen munkabérek miatt: 
Vagy felszámolási eljárást kezdemé-
nyezünk, vagy a cég kényszertörlését. 
Ebben az esetben egy munkabérért fele-
lős biztost lehet kérni, aki reményeink 
szerint legalább az elmaradt jövedelme-
ket vagy annak egy részét a felszámo-
lási eljárásban ki tudja gazdálkodni. Az 
elmaradt munkabérek, a végkielégítés 
kifizetése ilyen módon megtörténhet. 
A felszámolás vagy a kényszertörlése a 
cégnek szükséges azért is, hogy a bérga-
rancia alap megnyíljon. Ez lehetőséget 
biztosít maximum öthónapnyi, két évvel 
ezelőtti, átlagkereset kifizetésére az 
elmaradt bérek vonatkozásában. Ezek 
hosszadalmas folyamatok, ezért feladat 
most az is, hogy az eljárási rendben pró-
báljunk gyorsítani, próbáljunk meg az 
Önök nevében is javaslatokat tenni. 

Ilyen javaslat lehet a kormányzathoz, 
hogy vegyék figyelembe, hogy ötszáz-

harminc ember vesztette el a munkáját, 
vegyék figyelembe, hogy a környéken 
most a veszélyhelyzeti kihívások miatt 
munkát nem lehet találni, vegyék figye-
lembe, hogy új munkahelyen a jelenlé-
vők nagy része már nagyon nehezen tud 
elhelyezkedni. Ennek nyilvánvaló oka, 
hogy az Önök szakképzettségéhez szük-
séges munkahelyszám nincs meg. Az 
idősebb korosztály tagjai a munkaerőpi-
acon már nehezebben tudnak elhelyez-

kedni. Bizony ebben a helyzetben intéz-
kedésekre van szükség. Az egyik ilyen 
lehet, hogy e nagymúltú gyár munkavál-
lalóinak a szaktudását ki kell használni. 
Hiszen ez volt Vörös Október Ruhagyár, 
volt Elite, volt Berwin és most utoljára 
A.R.J. Ruhagyár. Az a tudás, ami ott 
van Önöknél az öltöny és egyéb ruhá-
zati termékek varrásában, az elég volt 
világmárkák gyártásához is. Ez nem 
sok helyen van meg Magyarországon. 
Nem lenne szabad hagyni elveszni. Ha 
úgy gondolják, hogy nyitható támo-
gatási forrás, akkor azt a szaktudást, 
amely megvan Önöknél, ne hagyják 
elveszni. A kormányzat felé elhangzó 
kérés, hogy adjanak egyenruha, orvosi-, 
egészségügyi eszközök vagy más gyár-
tására lehetőséget és támogatást. Ebben 
a nehéz helyzetben lehessen megőrizni 
a munkahelyeket, vagy azok egy részét, 
hogy utána piaci alapon - mint koráb-
ban is - tudjanak tovább eredményesen 
dolgozni, ha kell új cégben. Arra kérem 
a jelenlévő, az ügyben tenni tudó, kép-
viselőket, hogy ez irányban is segítsék 
a munkavállalókat, a szakszervezetek 
követeléseit, kéréseit. 

A tulajdonosoknak azt üzenjük, hogy 
abból a profitból, ami korábban képző-
dött, kerüljenek azonnal kifizetésre az 
elmaradt bérek! Ezt követelték a nem-
zetközi szakszervezetek is. 

Van egy új helyzet is. Ha az álláske-
resési járadék meg is nyílik, az három 
hónapig jár Önöknek. Azután, ha nincs 
egyéb jövedelem, veszélybe kerül az 
egészségügyi szolgáltatás is, hiszen az 
új szabályok alapján, csak azok a biz-
tosítottak, akik, vagy akik után fizetik 
az egészségügyi szolgáltatási járulékot. 
Az a kérésem az önkormányzathoz, 

hogy vegyék figyelembe, Önök nem a 
saját hibájukból nem akarnak dolgozni, 
hanem azért, mert elment Önök alól a 
munkahely. Az elképzelhetetlen, hogy 
aki ebben a helyzetben megbetegszik és 
nem tudja fizetni a havi 7710 forintot, az 
pár hónap múlva elveszítse az ingyenes 
egészségügyi szolgáltatás lehetőségét 
is. Ezen a területen amennyiben szüksé-
gessé válik, az önkormányzat támogatá-
sára lesz szükség. 

Érezhetően nagyon sok a bizonyta-
lanság, ellentmondás, amelyek feloldá-
sát kérjük, és ha kell, a későbbiekben 
követeljük is, hogy legyen megoldás a 
demonstráló munkavállalóknak. Ezt a 
kiszolgáltatottságot meg kell szüntetni. 

Ezért kérem a Zrt. jelenlévő gazdasá-
gi vezetőit, hogy kihasználva az összes 
lehetőségüket próbálják meg legalább 
az elmaradt munkabéreket rendezni. 
Utána azt kérjük, hogy a kormányzat és 
az önkormányzat is a maga lehetőségei-
vel és eszközeivel segítse az Önök jövő-
képének kialakítását. 

Azért vagyunk itt, hogy ennek nyo-
matékot adjunk. Nagyon köszönöm, 
hogy eljöttek más szakszervezetek 
képviselői is a Magyar Szakszervezeti 
Szövetségtől, annak a Nőtagozatától, 
hogy kifejezzék Önökkel a szolida-
ritásukat. Egyet tudunk ígérni. Mi 
választott képviselői vagyunk ennek a 
szakszervezetnek, és amit lehet, amit 
tudunk, mindent megteszünk, hogy 
Önök, szakszervezeti tagjaink ne sokáig 
maradjanak bizonytalan helyzetben. De 
a döntés, a megoldás nem a mi kezünk-
ben van. Ezért ha kell, ha szükséges, 
nyomást kell gyakorolnunk, mert kell 
a megoldás, nem lehet a családokat 
bizonytalanságban tartani. 

Azt elismerjük és tudjuk, hogy a 
könnyűiparban rendkívül nehéz hely-
zet alakult ki az elmúlt hónapokban. 
Az áruforgalom közel hatvan százalék-
kal esett vissza. De ez nem azt jelenti, 
hogy akik korábban befizették a mun-
kaerőpiacba a bérük másfél százalékát a 
munkáltatójukon keresztül, akik koráb-
ban vállalták a közösségi adó terheket, 
most itt maradjanak teljesen kilátástalan 
helyzetben. Túl sokan vannak, akik nem 
tudják, hogyan tovább! Fogjunk össze, 
küzdjünk a megoldásért. A könnyűipari 
szakszervezetek, alapszervezetek már 
több éve egy szakszervezetben vannak 
a bányászokkal, és e miatt is engedjék 
meg, hogy bányászköszöntéssel mond-
jam, kísérje a követeléseinket a jó sze-
rencse!

A munkásgyűlés
A vásárosnaményi Művelődési 

Központ nagytermére volt szükség, 
hogy az A.R.J. Ruhagyár Zrt. mun-
kavállalói meghallgassák a BDSZ 
Központ és a helyi alapszervezet által 
szervezett tájékoztatókat. A rendezvé-
nyen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatási, 
Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 
vezetője, a város aljegyzője, az A.R.J. 
Ruhagyár HR igazgatója, a BDSZ ügy-
védje, elnöke és alelnöke adott infor-
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mációkat és lehetőséget a bevezetők 
után kérdésekre. Élénk vita alakult ki, a 
hozzászólók jelezték, hogy nehéz élet-
helyzetükben megoldást várnak a cég 
tulajdonosaitól és a megyei vezetéstől 
és a városi önkormányzattól, valamint a 
Kormányzattól is.

A jelenlegi helyzet
Sajnos nem írhatjuk le, hogy a cég 

dolgozóinak helyzete megnyugtatóan 
rendeződött. Még koránt sincs vége. 
Ami tény, hogy március végétől nincs 
rendes fizetése a munkavállalóknak. A 
munkáltató nem hajlandó felmondani a 
munkaviszonyokat, jelenleg is még több 
mint százötvenen munkaviszonyban 
állnak. A dolgozók egy része rendkívü-
li felmondással – ehhez a BDSZ adott 
mintát -, megszüntette a munkaviszo-
nyát. A könnyűipari területet felügyelő 
alelnökasszony prioritással dolgozik 
azon, hogy minden egyes munkavállaló 
bérkövetelését elküldjék és megjelenít-
sék a következő időszakban, a cégénél 
is és a későbbiekben, esetleg, a felszá-
molónál. Megpróbálnak, szakszerve-

Beszélgetés Benkő Tamással a Colas 
Északkő szakszervezeti bizottságá-
nak titkárával és Bárány Tiborral, a 
Lasselsberger Hungária Kft nyéklád-
házi kavicsbánya szakszervezeti titká-
rával

- A kő és kavicsbányászat – ez utóbbi 
kis mértékben ugyan, de minket is érint 
– az utóbbi két évben dinamikusan fej-
lődő pályára állt – kezdi a beszélgetést 
Benkő Tamás. - 2019-ben csúcsot dön-
töttünk, amikor 3 millió 678.832 tonnát 
értékesített a társaság. Ebben az évben is 
jól megy a piac, nyár elején, május-júni-
usban szokott bekövetkezni egy kisebb 
mértékű visszaesés az értékesítésben, 
ami az év második felében ismét növe-
kedést mutat. Elég sok helyre szállítunk 
- pl. vasútépítéshez, autópályák, autóu-
tak, közutak építéséhez -, zúzott követ. 

- A 2020-as évet jól kezdtük - foly-
tatja Bárány Tibor. - Négy műszakban 
indult a termelés, ami a mai napig tart. 
Két bánya-tavunkon lehetséges a kot-
rás, illetve az egyiken folyamatosan, de 
a másikon is összeszerelve, termelésre 
kész a kotrógép, reméljük, ősszel ott is 
elkezdődhet a kavicsbányászat. Vasúton 
és közúton is szállítottunk alapanyagot 
útalapba, és hídbetonozásokhoz. Tehát 
van kereslet a zúzott anyagokra is, nem 
csak az osztályzott (Ú. n. frakciós) anya-
gokra. Mindegyik termékünket rentábi-
lisan tudjuk előállítani, és úgy viszik, 
mint a cukrot, hogy ezzel a hasonlattal 
éljek. Természetesen vannak átmeneti 
visszaesések, de ezek nem számottevő-
ek, az ágazatra jellemző egyenes fejlő-
dés ránk is vonatkozik.

- Milyen dolgozó létszámmal végzitek 
ezt a munkát?

- Közel száz fővel. Ebben benne van 
a termelő, illetve javító személyzet is. 
Ahogy említettem négy műszakban dol-
goznak a termelők az osztályzó berende-
zéseknél és a hajózásnál is, tehát a mun-
kavégzésük folyamatos, a hét minden 
napján. Az állandó délelőttösök száma 
olyan harminc-harmincöt fő. Ebben 
benne vannak a rakodósok, az anyagki-
adók, a TMK-sok (villanyszerelők, laka-
tosok, stb.). A többiek pedig, ahogy már 
említettem, váltóműszakban járnak. A 

zetként, közreműködni abban, hogy új 
munkahelyek jöjjenek létre. 

Kezdeményezték a cég felszámolását, 
vagy kényszertörlését, hogy a munka-
vállalók számára megnyíljon a bérga-
rancia alap, s mielőbb hozzáférjenek az 

szakszervezeti tagjaink száma különben 
huszonhét fő.

- Jelenleg százhatvannyolc fővel dol-
gozunk – veszi át a szót Benkő Tamás. 
– Ebben benne van negyven fő szelle-
mi munkavállaló, a többséget a fizikai 
állomány teszi ki. A tállyai, a szobi és 
a nógrádkövesdi üzemeink kétműsza-
kos, a kisebb üzemeink egyműszakos 
munkarendben dolgoznak, folyamatos 
kiszállítással. Nálunk, a bértárgyalások-
nál már három éve kikéri a munkáltató 
a szakszervezet álláspontját arról, hogy 
milyen mértékű béremelési elképzelése 
van. Mi minden alkalommal egyezte-
tünk a munkavállalókkal, illetve kérjük 
a BDSZ segítségét ahhoz, hogy minél 
jobb bérmegállapodást kössünk, s minél 
kedvezőbb béren kívüli juttatásokat 
harcoljunk ki. Az elmúlt pár évben ez 
működött, reméljük, hogy a jövőben 
sem lesz másképp, s a munkáltatóval 
kialakult jó partneri viszony megmutat-
kozik az eredményességben is. A szel-
lemi állomány fixbéres, az ő esetükben 
nehezebb a bérharc, de értük is minden 
tőlünk telhetőt megteszünk, hogy felzár-
kóztassuk őket. 

- A megrendelés meghatározza a ter-
melést, a termelés meghatározza a mun-
kavállalói létszámot. Ha a termelés cikli-
kus, szezonális, akkor a létszám is inga-
dozik. Hol több ember kell, hol kevesebb.

- Nálunk ez úgy van – mondja Tamás -, 
hogy január-február-márciusban, amikor 
központi javításra megáll az üzem, vagy-
is minden üzemben egyszerre kezdődik 
a javítás, akkor a munkavállalók heti 
forgásban dolgoznak, de mindenki folya-
matosan végez munkát. Március vége, 
április eleje, amikor beindul a piac, az 
egész állomány behívásra kerül, s folya-
matosan dolgoznak. Most pl. a tállyai 
üzemben délelőttös műszakban hattól 
délután négyig tízórás a műszak, délután 
négytől éjfélig nyolcórás. Júliusban nem, 
de a többi hónapban szombaton a déle-
lőttös műszak is bent van, termelésben. 

- Mi az, ami ebben a helyzetben a 
munkavállalók legfőbb gondja? Milyen 
érdekérvényesítési ügyekben keresik meg 
a szakszervezetet?

- A pandémiás helyzet bizonyos szem-
pontból meghatározta az érdekvédelem 

bár az előbbire nagyobb az esély, ami 
a gyorsaságot illeti, mert annak három 
hónapon belül kell bekövetkeznie, való-
színűsíthetően december közepére meg-
valósulhat, míg az utóbbi hat hónapig 
is eltarthat. A gyorsaság az egyébként 
abnormálisan túlterhelt bíróságokon 
múlik. Meg azon, hogy a járványhelyzet 
milyen változásokat indukál a jogszabá-
lyokban.

Közgyűlés nem hívható össze, hiába 
próbálkozik ezzel az ügyvezetés, mivel 
a részvények ügye rendezetlen. 

Ami tanácsként adható, az az, hogy 
aki tudja, mondjon fel azonnali felmon-
dással, abban az esetben, ha lehetősége 
van már elhelyezkedni. Tudniillik ezzel, 
mivel a munkáltató nem fizetett, jogo-
sulttá válik az összes, addig megszerzett 
juttatásra. Azok számára, akik Gyesen, 
táppénzen vannak, vagy elérték majd-
nem a negyvenéves női nyugdíjlehető-
séget, az a javasolt, hogy mivel fennáll 
a biztosítási jogviszony, ne mondjanak 
fel. Ha a felszámolási időszakban szű-
nik meg a táppénz, vagy a Gyes, akkor 
a felszámoló rendezi a jogviszonyt, aki 
pedig időközben elérné a negyven éves 
nyugdíjkorhatárt – a szolgálati ideje 
legyen meg mindenképpen! – akkor 
inkább maradjon munkaviszonyban 
még jövedelem nélkül is, hogy élni tud-
jon a lehetőséggel.

A helyi szakszervezet – különöskép-
pen Újvári Bertalanné, Zsuzsa, alap-
szervezeti vezető – hihetetlen energiá-
kat mozgósítva dolgozott azon, hogy 
harcuk eredményes legyen. Kijárta, 
hogy közmunkát kapjon néhány olyan 
dolgozó, aki végképp ellehetetlenült 
helyzetbe került. 

Azok a helyi munkavállalók, akik 
nem voltak szakszervezeti tagok, más-

– A mozgóbérrel nekünk is volt gon-
dunk, de megoldódott. Köszönhetően 
annak, hogy az üzemvezetéssel viszony-
lag jó partneri viszonyt alakítottunk ki, 
ha valami olyan konfliktushelyzet állna 
elő, ami a munkavállalókat érinti, sze-
mélyes megbeszélésekkel tisztázni lehet 
a helyzetet. 

- Nincs olyan kezdeményezése a mun-
káltatónak, hogy, mondjuk, a Kollektív 
Szerződés bizonyos pontjait, neki kedve-
ző módon változtassátok meg? 

- Egyelőre nincs érvényes Kollektív 
Szerződésünk. A régi lejárt, dolgozunk 
azon, hogy megújuljon, javaslatainkat 
újból eljuttattuk a munkáltatóhoz. Hat 
éve húzódik ez a dolog, valami mindig 
meghiúsította a megkötését. A gazdasági 

vezetés nem lelkesedik túlságosan, hogy 
létrejöjjön, mi viszont azon vagyunk, 
hogy legyen érvényes megállapodásunk, 
hiszen jóval könnyebbé válna minden-
féle tárgyalás, gondolok itt elsősorban a 
bértárgyalásra. Visszatérve arra kérdés-
re, hogy milyen problémákkal keresik 
meg a szakszervezetet a munkavállalók. 
Sokszor olyannal, amivel nem tudunk 
mit kezdeni. Ha egy dolgozó nem tartja 
be a munkahelyi szabályokat, ugyanak-
kor követelésekkel lép fel, annak nem 
tudok segíteni, mert nincsenek érvek 
mellette.

- A potyautas jelenséggel mit tudtok 
kezdeni?

- Nem sokat. Nagyon megnehezíti a 
tagszervezést is. Ők csak azt látják, hogy 
vannak a tagkártyához kötött szolgálta-
tások, meg karácsonykor egy kis aján-
dék, ami nálunk is hagyomány. Erre azt 

álláskeresési járadékhoz. 
Júliusban kezdett el az ügyön dol-

gozni a BDSZ által megbízott Rácz 
Ügyvédi Iroda. Összegyűjtötték a dol-
gozók követelését és eljuttatták a cég-
nek. Ebben benne van, hogy milyen 
követelésük van, s az is, hogy amennyi-
ben tizenöt napon belül nem teljesítik, 
úgy a dolgozó megindítja a szükséges, 
peres eljárást, ide értve a felszámolá-
si eljárást is. Ez elindult, de a bíróság 
még, ezidáig, nem foglalkozott az 
üggyel, tekintettel a pandémia követ-
kezményeként végrehajtott szervezeti 
összevonásokra. Ez tehát folyamatban 
van, remélhetőleg elindulhat a dolgo-
zók által kezdeményezett felszámolási 
eljárás. Ugyanakkor a szakszervezet is, 
mint hitelező, mivel egyhavi tagdíjat 
nem kapott meg, elindíthatja a felszá-
molási eljárást. A kényszertörlési eljá-
rás is elindulhat ezzel párhuzamosan, 

irányát is. A Társaság nem tudta fizetni 
az első negyedéves mozgóbért, habár a 
tervben benne volt. A második negyed-
évben – mivel a szakszervezet beleállt 
ebbe az ügybe – megkereste rá a fedeze-
tet. Kérdésedre válaszolva, elsősorban 
ebben az ügyben kerestek meg minket 
a munkavállalók. De a szakszervezet 
által kínált szolgáltatások ügyében is 
nagy az érdeklődés. Vodafone, Praktiker 
Áruház, Signal Biztosító, az általuk 
nyújtott kedvezmények, amit a legin-
kább kedvelnek a tagjaink. Ezek tagkár-
tyához kötöttek. A tagjaink részére cso-
portos balesetbiztosítást és felelősség 
biztosítást kötöttünk, amit a tagdíjból 
fedezünk. Most éppen arról tárgyalunk 
a biztosítóval, hogy ha valaki a vírustól 
lebetegszik, a kezelése költségeit bizto-
sítási alapon rendezzék. 

- A jelenlegi helyzet milyen kihatással 
van a taglétszám alakulására? 

- Elég nehéz megtartani a tagokat 
– mondja Benkő Tamás. – Jelenleg 
ötvenhét fős tagsággal rendelkezünk. 
Az első félévben hét tagot vesztettünk 
el. Nem rossz a szervezettségünk, de 
mindenképpen arra törekszünk, hogy 
gyarapodjon a szervezetünk. Persze ez a 
mostani, vírusos helyzetben, elég nehéz. 
Még édesapámék (Benkő Sándor volt a 
társaság előző szakszervezeti titkára. – 
A szerk.) alapították a Kőbányászokért 
Alapítványt. Az Alapítvány célja, hogy 
az aktív, nyugdíjas illetve munkahelyü-
ket vesztett kollégáinkat anyagilag segít-
se. Szerencsére az Alapítvány vagyona 
lehetővé teszi, hogy ennek a feladatunk-
nak megfeleljünk. Nem mindig volt ez 
így, küzdöttünk likviditási gondokkal, de 
mára stabilizálódott a helyzetünk. Annak 
is köszönhetően, hogy a fizetések emel-
kedtek, magasabb lett a tagdíjbefizetés 
mértéke. Alapszervezetileg nem segé-
lyezünk, az ilyen jellegű támogatásokat 
alapítványi szinten igyekszünk megolda-
ni. A tagdíjakból befolyó alapszervezeti 
vagyonból, többek között, a különböző 
– a tagság körében népszerű - rendezvé-
nyek belépődíjait fizetjük ki. Visszatérve 
a kérésedre, mi ilyen formán igyekszünk 
a tagvesztést megakadályozni. 

- A Tamás által elmondott problémák-
kal küzdünk mi is – veszi át a szót Tibor. 

fél hónappal ezelőtt beléptek. Felmerült 
a további együttműködés lehetősége. 
Ennek a leghatékonyabb módja egy 
területi alapszervezet létrehozása. Az 
induló létszám a jelenlegi háromszáz 
tag, s kinyílik a lehetősége annak, hogy 
mások is belépjenek ide. Ehhez kell 
egy bázis, így felmerül, hogy a BDSZ a 
városban ingatlant biztosítson a műkö-
déshez. 

Van jelentkező arra, hogy a termelés 
is meginduljon, olyan huszonöt-har-
minc fő részére, a vállalkozás maszko-
kat készítene. A BDSZ segíthet abban, 
hogy a végleges csarnok felépüléséig, 
ideiglenes helyen folyhasson a gyártás. 

*
Az ARJ Ruhagyár dolgozóinak ügye 

– ahogy a legutóbbi stáció elején írtam – 
még nem jutott nyugvópontra. De min-
den elemében nyomon követhető a mun-
kavállalói érdekvédelem. A BDSZ végzi 
a dolgát, segítője, motorja és vezetője a 
munkaharcnak, helyi és felsőbb szinten 
egyaránt. Sok minden és sok mindenki 
nehezíti ezt a küzdelmet. Olykor mun-
kajogi szabályok, rendelkezések teszik 
majdhogynem reménytelenné az ered-
ményességet, olykor hatalmi pozícióban 
lévő emberek gördítenek akadályt az 
érdekérvényesítés útjába. 

Felmerül a kérdés: Vajon hol tarta-
nánk, ha a gyárban nincs alapszerveze-
tünk? Hol tartanánk, ha nem lenne olyan 
agilis, elkötelezett és mindenre elszánt 
vezetője, mint Újváriné Zsuzsa? Hol 
tartanánk, ha a szolidaritás nem válna 
tetterővé? Vagyis hol tartanánk, ha nem 
lenne szakszervezet?

A tények ismeretében az én válaszom 
az, hogy sehol. De döntse el az Olvasó!

Hámori István Péter

mondják, ezek nem nagy dolgok, ezért 
nem érdemes tagdíjat fizetni. Hiába 
magyarázzuk, hogy a szakszervezet 
nem ezekből a kedvezményekből áll. A 
fiatalok már nem emlékeznek azokra az 
időkre, amikor egy-egy vívmány, amit 
az érdekképviselet ért el, harcolt ki, sok-
szor a munkahely megtartását garantál-
ta. Azt is hiába mondjuk, hogy az egyéni 
munkaszerződés kiszolgáltatottá teszi 
őket. Bólogatnak, hogy igen, igen, de ha 
a tettek mezejére kell lépni, hárítanak. 
Azt reméljük, hogy ha lesz jól megkötött 
kollektív megállapodásunk, talán válto-
zik a helyzet, pozitív irányba. 

- Mi 2017-ben újítottuk meg a 
Kollektív Szerződésünket – fűzi hozzá 
Tamás. – A BDSZ elnökével és munka-
ügyi szakértőjével konzultálva, sikerült 
egy olyan megállapodást kötnünk, ami-
ben a régi vívmányainkat megtartottuk. 
Megmaradt a délutános műszakpótlék, 
van éjszakás műszakpótlék, stb. Amikor 
nálunk is azzal jönnek néha a tagjaink, 
hogy nem kell érdekképviselet, mert így 

is részesülünk a vívmányok biztosította 
előnyökből, mindig azt mondom: néz-
zétek meg, hogy 2019-ben mennyi dél-
utános műszakpótlékot kaptatok. És ha 
megszűnik a szakszervezet, a Kollektív 
Szerződés, akkor mennyit fogtok kapni. 
Szakszervezet nélkül mindez nem lesz. 
Akkor észbe kapnak, hogy erre ők nem 
is gondoltak. Ez is azt mutatja, hogy az 
érdekvédelmi munkafolyamatos kapcso-
lattartást követel meg a tagsággal. Ha 
elfelejtkeznénk róla, ők figyelmeztet-
nek. Szerencsére mi figyelünk erre.

- hip -
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Kõ-kavicsos helyzetkép

Bárány Tibor

Benkő Tamás
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sal összekötött rendes gyűlésének jegy-
zőkönyv 11. pontja az alábbiak tartal-
mazta: ”Árkossy Béla a bányász köszön-
tésre vonatkozó ama kérdését terjeszti 
a választmányi ülés elé, hogy a német 
„Glückauf” köszöntést a legmagyarosab-
ban mi módon lehetne kifejezni. Többek 
hozzászólása után Péch Antal tisztelet-
beli tag a „Jó szerencsét” köszöntésfor-
mát tartva a legmagyarosabban hangzó-
nak, ezt ajánlja elfogadásra, (általánosan 
elfogadtatik)” (BKL XXVII. évfolyam 
8. szám, p.:115). A második világhá-
ború miatt a BKL Bányászatban jelent 
meg emlékezés „Ötven éves a magyar 
bányászköszöntés” címen. Faller Jenő 
írásából (BKL Bányászat 127.évfolyam 
2. szám, p.:181-182), két kiemelés:

„ A háborús, nagy világesemények 
szédítő forgatagában lehet, hogy idő-
szerűtlen megemlékezni egy látszó-
lag jelentéktelen évfordulóról nekünk, 
magyar bányászoknak azonban fontos – 
sőt mostani nyomorult vergődésünkben 
talán hatványozottan fontos – följegyez-
ni, hogy hivatalos köszöntésünk a „Jó 
szerencsét” ötven éves.

….. köszöntésből öntudatos büsz-
ke hittel csendül ki ma is, hogy bármi 
történjen 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-
háztermében tartotta a Bányaipari 
Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) és 
az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület (OMBKE) a cente-
náriumi ünnepséget.

A Várpalotai Bányász Kórus (kar-
nagya: Barabás Klára) műsora után 
az ünnepséget Schalkhammer Antal, 
a BDSZ elnöke nyitotta meg, majd 
Leszkovszki Tibor Várpalota város pol-
gármestere köszöntötte a megjelenteket.

Az ünnepi előadást Molnár László, a 
Központi Bányászati Múzeum igazgató-
ja tartotta, majd köszöntések hangzottak 
el az alábbi sorrendben: Dr. Szücs István 
(IKM), Dr. Faller Gusztáv (MTA), Dr. 
Brezsnyánszky Károly (MFT), Dr. 
Szarka László (MGE), Németh György 
(MBK). A zárszót Dr. Tóth István az 
OMBKE elnöke mondta.

A Bányászhimnusz elhangzása után a 
résztvevők az emléktáblához vonultak 
ahol dr. Horn János a BDSZ kabinetve-
zetője egy új hagyomány megteremté-
sének a kezdetét jelentette be az alábbi 
szavakkal: 

„A BDSZ és az OMBKE, akik az 
1991.évben együttműködési szerződést 
is kötöttek a bányászhagyományok cso-
dálatos tárházát szeretnék egy új hagyo-
mánnyal bővíteni. 1994. április 7-én, 
most a centenárium napján először, majd 
a jövőben minden év április 7-én, szak-
mai nap vagy egyéb rendezvény kereté-
ben a BDSZ és az OMBKE képviselői 
egyidejűleg koszorúzzák meg a Jó sze-
rencsét Művelődési Központ előcsarno-
kában lévő emléktáblát”.

Az első koszorúkat a BDSZ elnöke 
(Schalkhammer Antal) és az OMBKE 
elnöke (Dr. Tóth István) helyezte el, 

Viktor egyetemi tanár, Ősz Árpád 
OMBKE. 1998. Dr. Zsámboki László a 
Miskolci Egyetem Központi Könyvtár 
főigazgatója. 1999. Bircher Erzsébet a 
Központi Bányászati Múzeum (Sopron) 
igazgatója. Huszár László Bányász 
Hagyományok Egyesület (Várpalota). 
2000. Csath Béla bányamérnök 
(OMBKE), Dr. Buzási István bányamér-

nök (Bányász Hagyományok Egyesület, 
Várpalota). Petrovics László (Bányász 
Hagyományok Egyesület (Várpalota). 
2001. Dancsó János a TRONIX RT 
elnök – vezérigazgatója. 2002. Dr. Horn 
János a BDSZ elnöki főtanácsadója. 
Leszkovszki Tibor Várpalota polgár-
mestere. 2003. Dr. Magyar Dániel a 
RIKOPET Kft ügyvezető igazgató-
ja, Puza Ferenc az OMBKE tiszteleti 
tagja. 2004. Dr. Bőhm József a Miskolci 
Egyetem Műszaki Földtudományi Kar 

2020. januárjában már megkezdődött 
az 1994-ben először -, majd minden 
évben eddig megtartott emlékülés szer-
vezése és minden szakmai médiában 
is meghirdetése A szakmai előadásra 

dr. Kaderják Pétert az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium energetiká-
ért és klímapolitikáért felelős államtit-
kárt-, az emlékbeszédre dr. Szabados 
Gábort az OMBKE ügyvezető főtitkárát 
és a pohárköszöntőre Campanari Talabér 
Mártát Várpalota polgármesterét kértük 
fel (utóbbi kettő már elfogadta). Sajnos, 
azonban, a koronavírus közbeszólt és 
megjelent a kormányhatározat is ezért az 
emlékülést 1994 után először 2020. már-
cius 8-án le kellett mondanunk. A szer-
kesztőség azonban úgy döntött, hogy a 
2020 évi első számban még meghirdetett 
emlékülés elmaradásáról az Olvasóknak 

tájékoztatást adjon és egyben a folyama-
tosság miatt egy összeállításban mutassa 
be a korábbi évek történéseit, néhány 
korabeli fotóval illusztrálva.

Az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület (OMBKE) választ-
mányának 1894. április 7-én felolvasás-

majd tíz szervezet képviselője koszorú-
zott. 

Az emlékülés állófogadással feje-
ződött be, ahol a pohárköszöntőt dr. 
Fazekas János az OMBKE Bányászati 
Szakosztály elnöke tartotta. Az állófo-
gadás kedves színfoltja volt, hogy min-
den résztvevő magával vihette az erre az 
alkalomra készített mini-korsót, melyen 

az alábbi szöveg volt olvasható: „100 
éves a Jó szerencsét köszöntés. 1994”.

A hagyomány folytatódott minden 
évben a javaslattevő szervezésében és 
moderátoraként, az elmúlt évek szakmai 
előadói:

1995. Dr. Horn János a BDSZ elnö-
ki főtanácsadója, Dr. Faller Gusztáv az 
MTA BTB elnöke. 1996. Benke István 
az OMBKE Történeti Bizottság tagja, 
Molnár László a Központi Bányászati 
Múzeum igazgatója. 1997. Dr. Dank 

dékánja, Dr. Kaptay György a Miskolci 
Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar 
dékánja. 2005. Dr. Hegedüs Miklós a 
Gazdaságkutató Intézet igazgatója. 2007. 
Petchnig Mária Zita a Pénzügykutató 
Intézet főszakértője. 2008. Dr Szabados 
Gábor a Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal elnöke, PhD Vojuczki Péter, az 
AUROMA Kft tulajdonos igazgatója. 
2009. Dr. Bárdossy György az MTA r. 
tagja, Kovacsics Árpád a Bakonyi Bauxit 
Kft vezérigazgatója. 2010. Dr. Gerse 
Károly, az MVM Zrt vezérigazgató-he-
lyettese. 2011. Dr. Havelda Tamás a 
Vértesi Erőmű Zrt bányászati igazgató-
ja, Verbőczi József a CALAMITES Kft 
igazgatója. 2012. Dr. Tamaga Ferenc, a 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
elnökhelyettese. 2013 Dr. Holoda Attila, 
az AURORA ENERGY Kft igazgatója, 
az OMBKE alelnöke. 2014. Dr. Fancsik 
Tamás a Magyar Geofizikai és Földtani 
Intézet igazgatója. 2015. Dr. Kereki 
Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat 
Kezelő Kft ügyvezető igazgatója. 2016 
Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési 
Tanács elnöke. 2017. Zelei Gábor a 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
elnöke. 2018. Süli János tárca nélkü-
li miniszter. 2019. Dr. Fancsik Tamás a 
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 
elnöke.

A hagyomány folytatódott, minden 
évben megrendezésre került az emlékü-
lés, az eddigi utolsóra, a huszonötödikre, 
a várpalotai Művelődési Házban 2019. 
április 5 - én.

A zsúfolásig megtelt nagyterem-
ben a Faller Jenő Szakközépiskola és 
Kollégium tanulóinak színvonalas műso-
ra után / az elmúlt években is a felkészítő 
tanárok mindig Reif Mónika és Sándor 
Zsuzsa voltak) dr. Fancsik Tamásnak 
„Szénhidrogén kutatás és termelés kér-
dései „című előadása hangzott el.

Az emlékülésre elkészült és csaknem 
minden résztvevő megkapta az ez alka-
lomra készült kitűzőt, amelyen az alábbi 
szöveg szerepelt: „Jó szerencsét 1894 
Selmecbánya (középen 125 és bányász-
jelvény)”.

Az előadás után az emlékműnél/bronz 
domborműnél (alkotója Bóna Kovács 
Károly (1897-1970) bányászkötődésű 
szobrász és festőművész, akit 1920-ban – 
rendkívüli hallgatóként azokat a művész-
jelölteket vették fel az Országos Magyar 
Képzőművészeti Főiskolára, akik nem 
rendelkeztek középfokú végzettséggel, 
de a felvételi vizsgán tehetségükről tanú-
bizonyságot adtak – vettek fel és többek 
között Kisfaludy Stróbl Zsigmond tanít-
ványa volt. A Főiskola javaslatára a pári-
zsi Képzőművészeti Főiskolán is tanult, 
hazatérve számos kiállítás stb. őrzi 
emlékét. A várpalotai dombormű – egy 
meztelen felsőtestű bányászt ábrázol csá-
kánnyal a kezében, aki a bánya mélyén 
fejti a szenet – eredetileg a „Jó szerencsét 
Olvasókör” avatására készült, amelyre 
1931. december 4-én került sor, a dátum 
nem véletlen, hiszen bizonyára a bányá-
szok védőszentjének Szent Borbála tisz-
teletére történt ezen a napon az avatás. 
Az Olvasókör megszűnése és az épület 
bontása után került jelenlegi helyére (az 
épület Károlyi Antal Ybl díjas nevéhez 
kötődik). Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke, 
tartotta az ünnepi beszédet.

Az emlékülésen az utóbbi öt évben 
– miután kinyomoztam elérhetőségü-
ket - részt vett Bóna Kovács Károly két 
gyermeke, akik virágot helyeztek el az 
emlékműnél.

Az emlékbeszéd elhangzása után 
a Bányászhimnusz harangjátéka alatt 
huszonegy szervezet koszorúzott.

Az állófogadáson a pohárköszöntőt Dr. 
Hatala Pál az OMBKE elnöke tartotta.

Az állófogadás mindig is kiváló alka-
lom volt arra is,hogy rég nem látott kol-
légák, barátok eszmét cserélhettek, és a 
zárógondolat, mint eddig minden évben, 
az volt, hogy „jövőre veled, ugyanitt”. 
Sajnos az idén ez nem valósult meg, de 
remélem, hogy 2021-ben már ismét foly-
tatódik a hagyomány.

Dr. Horn János

Százhuszonhat éves a Jó szerencsét köszöntés
Egy elmaradt emlékülés margójára
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selője is, szavaik alátámasztották azt a 
tényt, hogy milyen alapos előkészítés, 
hány munkaóra, mennyi energia és főleg 
kitartás kellett ahhoz, hogy a múzeum 
létrejöjjön.

A résztvevők megtekintették az 
állandó kiállítást, majd a nagyteremben 
gyülekeztek, ahol Dr. Fancsik Tamás, a 
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 
elnöke tartott pohárköszöntőt.

- Mindenképpen szeretném kiemelni 
azt, hogy rendkívül megtisztelő, feleme-
lő, ennek a múzeumnak a megnyitásán 
jelen lenni. Azért, hogy ez egyáltalán 

létrejöhetett, nagy köszönet illeti a köz-
reműködőket, a kivitelezőket, hiszen az 
a szakma, amelyet, többek között, én is 
képviselek, a bányászat, egy gyönyörű 
és rendkívül innovatív kiállító helyet 
és felületet kapott, ahol megmutathatja 
magát. És ami a legszebb, hogy a bányá-
szathoz tartozó tárgyak kulturális köre 
is bemutatásra kerül. A bányászat maga 
is kultúrát teremt, hiszen nemcsak egy 
szakma, hanem ahol megjelenik, ott a 
bányászat köré egy sajátos érzés és kul-
turális környezet épül fel. Azt hiszem, 
hogy itt, Borsodban – én is borsodi 
vagyok, bányászcsaládból származom – 
így tudom mondani, hogy meghatározza 

bányamunkásság (így a nők LJ) bérvi-
szonyairól a bérrendszer bonyolult volta 
s az adatok hiányossága miatt nem lehet” 
adatokat közölni. Vagyis „igazoltan” 
még kevesebbet tudunk róluk, a nőkről, 
pedig már évtizedek óta írnak a férfiak-
tól elmaradt béreikről, a küzdelmekről a 
több bérért, a jobb munkakörülménye-
kért, a szervezkedés lehetőségéért. 

Most következhetnének a sorok 
azokról az időkről, amikor már volt a 
Nőmunkás, volta egy-két személy, akiről 
hallottunk. Mégis úgy érzem, nem ele-
gendő ennyi a nők tevékenysége mélta-
tásáról. Pedig néhány éve már sok kiváló 
tanulmány is született, felsorolva név 
szerint sokukat.

Megtalálom az 1939. évi I. tör-
vénycikket, mely az 1935. évben, 
Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi 
Egyetemes Értekezlet által a nőknek 
bármilyen bányában földalatti munkára 
alkalmazása tárgyában tervezet alakjá-
ban elfogadott nemzetközi egyezmény 
becikkelyezéséről szól. …… A helyzet 
tehát az, hogy bár a gyakorlatban már 
1854. év óta nem alkalmaznak nőket a 
földalatti bányákban, kifejezetten ilyen 
tartalmú külön jogszabályunk, amely 
az ország egész területére kiterjedne, ez 
idő szerint nincsen. … így megszületett 
„Magyarország megerősítő határozata, 
melyet a Nemzetek Szövetségénél 1938. 
XII. 19-én iktattatott be.” 

Tovább kerestem a bányásznőkről 
írásokat. Előbukkan egy fotó „Dorog 
1951. február Fiatal nők dolgoznak a 
dorogi szénbányában. A felvétel készí-
tésének pontos dátuma ismeretlen. MTI 
Fotó/Magyar Fotó: - Előkerül fotó egy 
gyönyörű mosolygó lányról, aki a csil-
lét tolja „Tatabánya, 1953. július 16. 

meglepődtem, hogy mezőváros volt, s 
Mária Terézia idejében postával is ren-
delkezett. Alsó és Felsőábrányból lett 
1949-ben Bükkábrány. 

Mégsem a múltjában keresendő, hogy 
ma, múzeum épül itt, hanem az elmúlt 
évtizedekben, a lignitbányászat elindu-
lásához köthetően. Ezen a helyen van 
az országban a legkiterjedtebb terület, 
amit a régészek kutatnak. Az elmúlt 
húsz évnek köszönheti Bükkábrány, 
hogy végeredményben világhírű telepü-
lés lett. A hétmillió éves mocsári ciprus 
megtalálása, felfedezése mindenkép-
pen világra szóló régészeti esemény. 
Bükkábrányban úgy gondolták a nyug-
díjas bányászok, az itt élő emberek, 
hogy meg kell örökíteni azt a tevékeny-
séget, ami a település területén történik. 
Föl kell kutatni az ebből adódó múltat. 
A kiállítás nem csak a bányászatról szól. 
Láthatóak az itt élő őseink használati tár-
gyai, eszközei is.

Aki múzeumot létesít, alapít, épít, az 
tiszteli a múltat, és üzenni szeretne a 
jövőnek. Az új nemzedéknek is tisztában 
kell lennie ősei kultúrájával, szokásai-
val, hagyományaival, tevékenységével, 
a felkutatott tárgyakkal, használati esz-
közeivel. Ahhoz, hogy egy ilyen kultu-
rális érték létrejöjjön itt, Dél-Borsodban, 
ahhoz nagyon sok ember összefogása, 
munkája szükséges. Nem elég csupán a 
városvezetés akarata, hiszen ciklusokon 
átívelő munka eredménye a múzeum. 
Ebben benne van a bükkábrányi bánya-
üzem aktivistái, dolgozói, a szakszerve-
zet erőfeszítése, s mindenki magáénak 
vallhatja, aki tiszteleg ősei és történel-
münk előtt. 

Én nagyon remélem, hogy e falak 
között nagyon sok történelemóra kerül 
megtartásra, mert hihetetlenül fontos, 
hogy az ifjúság megismerje környezete 
múltját, s szívja magába a történelem 
ismeretét és szeretetét. 

Ezt követően szót kapott még a kivi-
telezők és a régészeti kutatásban részt 
vevő tudományos munkatársak képvi-

csak néhány bekezdés erejéig, akiknek 
még a neve sem maradt fenn a szakszer-
vezet történetek lapjain, akikről csak 
számok tükrében tudunk. Akik vállal-
ták, hogy adnak pénzt a szakegyletre, 
újságra. Büszkén vallották, hogy csak 
„a szervezett és tanított asszony az, aki a 
helytelenül gondolkodó férjének is meg 
tudja magyarázni, miért kell neki is tevé-
kenykedni egy jobb világért, amikor ki 
lehet jönni a keresetükből…”.

A történelem sodrában nyilván ott 
voltak mindenütt, hiszen számuk nőtt 
a munkavállalók sorában a statisztikák 
szerint. „A magyarországi bányász mun-
kásmozgalom története (1867-1944)” 
című munkájában dr. Gergely Ernő azt 
írta többek között: „füsttől mocskos 
asszonyok ki vannak téve annak, hogy 
jellemük megromlik, mert nőietlen fog-
lalkozásuk csaknem elkerülhetetlen 
következményeként elvesztik önbe-
csülésüket”. Majd másutt így írt: „...a 

vezető, majd 1985-től 1989-ig a BDSZ 
titkára.

Ezt követően a Mátraaljai Szénbányák 
Bükkábrányi bányaüzemében helyez-
kedett el, ahol tizenegy évet dolgozott, 
előbb fizikai munkásként, majd a bánya-
üzem szakszervezeti titkáraként. 1991-
ben tagja lett a BDSZ országos tanácsá-
nak és elnökségének.

2000-ben vonult nyugdíjba.

Nyugodjon békében!

az embereknek az életét és a gondol-
kodását. Ezzel lehetőséget teremt arra, 
hogy aki esetleg a saját családjában, 
vagy a környezetében nem tudta megta-
pasztalni, egyrészt átélheti, és megérthe-
ti, hogy mit is jelent a bányászat, és meg-
értheti azt, hogy a bányászat nélkül nem 
létezne az emberi civilizáció, amelynek, 
jelenleg mi vagyunk a képviselői. Ez egy 
nagyon fontos dolog, mert minden pilla-
natban éljük és élvezzük a bányászat és 
a föld mélyének értékeit. Ugyanakkor, 
időnként, tapasztaljuk azt, hogy nagyon 
nehéz elfogadtatni, sokszor, a közgon-
dolkodásban, hogy erre szükség van. 
Legyen az külszíni fejtés, vagy éppen 
mélyművelésű bányászat. Miközben 
igent mondunk, mindezek pozitív követ-

kezményeire. Azt gondolom, hogy ez 
a múzeum nagyon szépen mutatja be, 
hogy mekkora szükség van a bányászat-
ra, s talán segít abban, hogy feloldja ezt 
a sajátos ellentmondást és tudathasadást 
is, hogy igenis itt vagyunk, ezt a civilizá-
ciót, ezt a jelenkort az itt élő elődeinknek 
is köszönhetjük.

Gratulálok ehhez az épülethez és kiál-
lításhoz. Jó szerencsét! 

Az ünnepség programját színesítet-
te, a Perecesi Bányászzenekar előadá-
sa, valamint Nemcsák Károly és Szabó 
Gyula Győző színészek verses-zenés 
produkciója.

- hip -

Oláh Katalin csillés, a Szabadság brigád 
tagja, Tatabánya női dolgozóinak egyike. 
Magyar Fotó: Gink Károly”

Itt az új nőideál „a dolgozó nő” bányá-
ban, vagy traktoron a földeken, megtes-
tesítve a szocialista embert. Kaptam egy 
könyvet, amely 1961-ben jelent meg 
és „A dolgozó nő otthon.” címet viseli, 
bemutatva hogyan találja mega boldog-
ságot a családban (első fejezet!), s a 
végén „Törvényeink a nők védelmében.”

Aztán ott van a Ferge-Turgonyi felmé-
rés, mely életem első olyan meghatározó 
olvasmánya volt, amely segített abban, 
hogy igyekezzek ne csak a hivatalosat 
olvasni. „Az ipari munkásnők munka-és 
életkörülményei (Ferge Zsuzsa, Turgonyi 
Júlia) Kossuth Könyvkiadó, 1969. Itt és 
most nem tudunk foglalkozni azokkal az 
írásokkal, amelyek a fejlett szocializmus 
felé törekvő pártábrándok helyett a jelen 
valóságát tükrözték.

Írni kellene az utóbbi harminc év nő 
tisztségviselőiről, de itt most az ARJ 
Ruhagyár Zrt., Magyarország legna-
gyobb férfi felsőruházat-gyártással 
foglalkozó vállalatának ügye az, ami 
a leginkább ráirányította a figyelmet a 
női munkavállalók helyzetére. (Ezzel a 
témával részletesen foglalkozunk „Az 
érdekvédelem stációi” c. cikkünkben! – 
a Szerk.)

Bízom benne, mire ez az írás megjele-
nik, megoldódik nehéz helyzetük. 

Nők, arcok, vállalt szakszervezeti 
munka. Mondhatnánk azt, hogy nem 
változtak az alapértékek. Iszonyú kiszol-
gáltatottság, kötelesség vállalás, szolida-
ritás. Mit üzen a múlt? Talán azt, hogy 
névvel vagy név nélkül, arccal vagy arc 
nélkül ott vannak a nők akár a munkában, 
akár munkanélküliként vállalják a sorsu-
kat, nem némán, hanem cselekvéssel. Ne 
felejtsük el őket! Ne csak Nők Napján, 
ne csak néhány ünnepen mondjunk szív-
hez szóló szavakat nőtársainkról, hanem 
legyünk ott mindig a hétköznapokban is. 

Lux Judit

Ez év július 10-én került sor, 
Bükkábrányban, a szabadtéri bányásza-
ti kiállítás melletti, korábbi múzeumi 
helyiség, korszerűsített és kibővített 
épületének avatására. A Jó szerencse 
Háza nevet kapó létesítmény, „A ván-
dorló bánya titka” címet viselő állandó 
kiállítással fogadta a megnyitóünnep-
ségre érkező vendégeket, akik között ott 
voltak a megyei és helyi önkormányza-
tok, a tervezők és kivitelezők, a régészeti 
kutatásokat végző Herman Ottó múzeum 
képviselői éppúgy, mint a bükkábrányi 

bányaüzem, az érdekképviseletek (Így 
a BDSZ), és bányászati intézmények 
vezetői. Részt vett és beszédet tartott 
az ünnepségen Tállai András, a térség 
országgyűlési képviselője, miniszterhe-
lyettes is.

Szalai Szabolcs, Bükkábrány pol-
gármestere üdvözölte a jelenlevőket. 
Köszöntő beszédében, többek között, a 
következőket, mondta:

- Már 2010-ben megfogalmazódott az 
ötlet, hogy a településen helyet kellene 
adnunk az itt előkerült régészeti lele-
teknek és a bányászat emléktárgyainak, 
a bányászhagyományoknak. A Területi 
Operatív Program 2010-ben lehetőséget 
adott arra, hogy ezt az elképzelésünket 
megvalósíthassuk. Hosszas egyezteté-
sek, rengeteg ember nagyon sok mun-
kaórája és energiájának az eredménye 
az, ami itt látható. De megérte. Az előtte 
itt lévő, nem egészen hetven négyzet-
méteres épületből egy több mint három-

A Munkás - Heti Krónika 1875-ben 
végzett részleges felmérése szerint 
Budapesten 12 ezer gyári munkás-
ból közel 3 ezer volt nő. A Budapesti 
Kereskedelmi Kamara - hozzátartoztak 
az ország jelentős központi területei - 
összeírásában 22 ezer munkásból 4100 
volt a nő. A két adatból 20-25 százalékos 
arány mérhető le. Az idényszerű munkát 
végzőket, a cukorgyárakban, építőipar-
ban dolgozókat is figyelembe véve az 
1870-1880 közötti években a nőmunká-
sok aránya 20-22 százalékot tett ki. 

„1896-ban az újpesti jutagyár 1000 
munkásnő hetekig sztrájkolt az embersé-
ges körülményekért, a fizikai bántalma-
zások ellen. 1897 júliusában Budapest 
összes téglagyárának közel 12 000 férfi 
és nőmunkása lép sztrájkba emberibb, 
elkülönített hálóhelyeket kérve, és min-
den fizikai és goromba viselkedés meg-
tiltását követelve.”

Ott voltak tehát a nők mindenütt, dol-

százhatvan négyzetméteres többfunkci-
ós teret varázsoltunk. A képzelőerőnk 
azonban itt nem állt meg. Kihasználva 
a Szlovákia – Magyarország, határokon 
átnyúló együttműködési alap lehetősé-
geit, pályáztunk és nyertünk a szabad-
téri bányászati kiállítás fejlesztésére. 
Ennek az eredménye a túloldalon látha-
tó. Nagyon sok ember szellemi és fizikai 

munkája van ezekben a fejlesztésekben. 
Azt kívánom, hogy ez a név, amit 

ennek az épületnek választottunk, való-
ban szerencsét hozzon a településnek, és 
tovább tudjunk haladni a fejlődés útján. 
Bízom benne, hogy ezzel a beruházással 
felkerülünk a megyei turisztikai térkép-
re, és sokan fogják látogatni a kiállítást, 
s számos rendezvénnyel tudunk majd 
örömöt okozni a település és a környék 
lakosságának. 

Tállai András, beszédében néhány 
olyan dologra hívta fel a figyelmet, 
amely, Bükkábrány tekintetében, egyedi 
az országban.

- Már az maga különlegesség, hogy a 
XXI. században múzeum épül. Általában 
a települések a múltjukban keresik a tör-
ténelmi hagyatékot, az évszázadokkal 
ezelőtti történelmi eseményekhez, vagy 
tárgyakhoz, várakhoz, építményekhez 
kötik a település múltját. Bükkábránynak 
is van nagyon komoly múltja, magam is 

goztak, ellátták a családot, felléptek az 
embertelen munkakörülmények ellen. 
Próbáltak ellenszélben, hiszen a férfi 
munkástársak sem fogadták el őket, szer-
vezkedni. Kiszolgáltatottságuk, mint az 
megjelenik a névtelen arcok mögött csa-
ládon belül és a munkában is elfogadha-
tatlanul nehéz volt. 

A szakszervezetekben kiemelkedően 
tevékenykedő nőkről kutakodom hóna-
pok óta. Keresem, hol bukkan fel nevük 
tisztségviselőként, vagy hol írnak szer-
veződéseikről. Keresem, hogy legyen 
arcuk, munkástömegben, a tüntetők 
tömegében jó volna arcokat megismerni. 
Még  Jászai Samu örökérvényű szakszer-
vezet-történetében  (1925) sem, egyéb 
klasszikus szakszervezet-történetekben 
nem bukkannak fel (egy-két helyen, mint 
Könyvtárost említik meg. Jó, tudom, 
hogy csak szakmunkások léphettek be a 
szakszervezetbe, de mégis. 

Mégis emlékezzünk meg róluk, ha 

Bányászcsaládba született. 1954-ben 
kezdett el dolgozni és tanulni a bányá-
szatban. 1958-ban szerzett technikusi 
képesítést és vájár szakmunkás bizo-
nyítványt. Elvégezte az Eötvös Loránd 
Tudomány Egyetem filozófiai kiegészí-
tő szakát.

Negyvenhat évet dolgozott az ipar-
ágban, különböző beosztásokban. Volt 
segédmunkás, szakmunkás, szakvezető 
aknász. 1954-től a Bányászszakszervezet 
tagja. Az országos központban osztály-

Üzenet a jövõnek

Kiszolgáltatottság, szolidaritás, cselekvés
Nõkrõl nemcsak Nõk Napján

Orosz József
1939 – 2020
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technikai berendezés. Szeged mellett 
van sok ilyen. 4. Francia festő, a tájké-
pek ábrázolásának egyik legnagyobb 
mestere volt (Jean Baptiste Camille). 
– Termőföldet lazító. 5. Igavonó négy-
lábú. – Föld növény nélküli részének 
jelzője. – Fél volt! – Nagyon régi. 6. Egy 
fél koktél! – Foszfor és arzén vegyjele. 
– Bevásárlás fonott kelléke. 7. Nadrág 
szavunk milyen eredetű? – Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara, röv. – Ilyen 
nevű bárónőről szól Huszka Jenő ope-
rettje. 8.  Gyakori női név. – A közvetlen 
húsvét előtti időszak neve. – Fantázia 
kezdete! 9. Román autók betűjele és 
tantál vegyjele. – Sokféle egészséges 
élelmiszer jelzője. – Mária becézve. 10. 
Erkölcstan. – Ónozás egynemű betűi. 
– Rendes, de csak félig! 11. Isteni egy-
nemű betűi. – Falkában van! – Sokáig 
vízben lévő. – Az egyik elektród. 12. 
Híres magyar csipke jelzője. – Rugalmas 
anyag, névelővel. 13. Bánya szavunk 
milyen eredetű? Környezetszépítő 
verseny: … Magyarország. 14. Sajátos 
időjelző eszköz. – Szalonnát főző. 15. 
Délelőtti ennivaló. – Csúcsteljesítmény.

Bajai Ernő

Beküldendő a vastag betűs meghatá-
rozások megfejtése.

A rejtvénypályázat nyertesei

A márciusi rejtvényünk helyes meg-
fejtése a következő: A RUHÁJUKAT, 
ÖRÖK, RAGYOGNI FOGSZ, 
ÖRÖMET.

A nyertesek: Ádám Julianna, 3023 
Petőfibánya, Apci u. 3; Káldi Béláné, 
8060 Mór, Kodály Z. u. 13. Zahariné 
Lakatos Melinda, 6237 Kecel, Móra 
Ferenc u. 1. 

A nyereményeket postán küldjük el.

VÍZSZINTES:
1. Kétkedést kifejező szócska. – 

Értékes gyógyító cseppek feltalálója 
(József). – Szent, rövidítve. 2. Szemüveg 
tartója. - Sugaras úszójú halfélék család-
ja.  – Oltalmazott. – Erzsébet becézett 
alakja. 3. Mely nyelvekből ered öltö-
zék, illetve kőolaj szavunk? -  Lezárás 
eleje! 4. Cél nélkül járkál. – Alaszka 
állam betűjele. – Földes László énekes és 
dalszerző művészneve. 5. Felvilágosít, 
tanít valakit. – Tatár uralkodó címe volt. 
– Edény mosáshoz, mosdáshoz, névelő-
vel. 6. Blokk közepe! – Adriai horvát 
sziget, és a rajta épült város neve. A szó 
másik jelentése elítélt személy, fogoly. – 
Női név. 7. Hirtelen mozdulattal felém 
nyúl. – Szeszes ital. Van aki tonikkal 
szereti. – Szórakoztató elektronikai esz-
közöket gyártó japán világcég. 8. Drága 
díszítés. 9. Ukrajnai város a magyar 
határ közelében. – Perzsa uralkodó címe. 
– Dohányzás eszköze. 10. Ilyen nép 
szomszédjaink közül a szlovák, ukrán, 
szerb, horvát és szlovén is. – Spion. – 
Olasz, belga és spanyol autók jele. 11. 
Szomjoltók. – Kopasz fejre mondható. 
– Vőlegények párjai. 12. Baromfiudvar 
lakója. – Boltban van! – Valamilyen 
külső hatásra mozgással, változással 
válaszoló. 13. Iridium és kálium vegy-
jele. – Szén szavunk milyen eredetű? 14. 
Titán és urán vegyjele. – Téli öltözetek 
tartozékai. – Mosószer közismert már-
kája. 15. Őszi hónap, rövidítve. – Orosz 
női név. – Szép tárgy.

FÜGGŐLEGES:
1. Amerikai katasztrófafilm: … 

torony. – Hangos személyt csend-
re intő. 2. Esztergom melletti község, 
amelynek üveggyára is van. – Érdekes 
történetek csattanóval vagy anélkül. 3. 
Minden hónapban van ilyen nap. – A 
föld bizonyos kincseit felszínre hozó 

A COLAS Északkő Bányászati Kft Tállyai Üzeme 2020. szeptember 4-én tartotta 
meg 70. Bányásznapi Ünnepségét a Mádi Bortó területén. A bányásznap jó hangu-
latban telt el melynek során a kollégák kicsit kikapcsolódhattak.

Nemrégiben Fáczán József, a rózsa-
szentmártoni nyugdíjas bányászalap-
szervezet egykori elnöke keresett tele-
fonon, a Bányamunkás legújabb száma 
után érdeklődött, s miután megkapta a 
választ egyéb dolgokról is szót kerítet-
tünk. Józsi bácsival 2017-ben készítettem 
egészoldalas interjút, ami a szeptemberi 
számban meg is jelent. (Az írás a BDSZ 
honlapján visszakereshető! – a Szerk!) 
Ebben részletesen vallott életének meg-
határozó állomásairól, a bányához való 
kötődéséről, szakszervezeti munkássá-
gáról. Szóba hoztam, hogy éppen most 
töltöttem be a hetvenötödik életévemet, 
mire megjegyezte, hogy ő meg éppen 
háromnegyed százada tagja a bányász-
szakszervezetnek. 

Amikor letettem a telefont, arra gon-
doltam, hogy milyen kevesen mondhat-
ják már ezt el magukról. Hiszen, aki 
1945-ben kapcsolódott be az érdekvé-
delemi munkába (Legyen az bányász, 
vagy könnyűiparban dolgozó), legko-
rábban 14-15 évesen, ma közel jár a 
kilencven évhez, ha már be nem töltötte 

A móri bányásznapi megemlékezésen, Lepsényi 
Bálint a saját versét szavalta el. Édesapja, Lepsényi 
Gyula, a háta mögött, díszőrséget áll.

Hat egyetem 2020. augusztus 1-től 
alapítványi formában fog működ-
ni: Állatorvostudományi Egyetem, 
Miskolci Egyetem, Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem, Neumann János 
Egyetem, Széchenyi István Egyetem, 
Soproni Egyetem.

(A Corvinus Egyetem már régeb-
ben alapítványi formában műkö-
dik, s lapzártánk előtt a Színház és 
Filmművészeti Egyetem is modellt vál-
tott. – A szerk.)

Az Miskolci Egyetem új neve: 

A közelmúltban jelent meg magán-
kiadásban Vajda Györgynek, az MTA 
rendes tagjának, Állami- és Széchenyi 
díjas gépész – és villamosmérnök 
„Energiaellátás és ellátásbiztonság” c. 
könyve.

A legújabb szakkönyv a jövő évti-
zedek legfontosabb energiaellátási és 
ellátás-biztonsági kérdéseit tárgyalja. 
Áttekinti a világ energiaellátásának a 
helyzetét és annak problémáit. Ezek 

azt. Tudom, hogy a kor az nem érdem, 
hanem állapot. Hál ’istennek még köz-
tünk vannak, s a munkavállalói érdek-
védelem melletti elkötelezettségük, 
hűségük és kitartásuk minden elismerést 
megérdemel. 

Átélték a szakszervezeti mozgalom 
viharos és csendesebb időszakát, a mun-
kaharc politika által szabdalt történé-
seit, tagságukkal demonstrálták, hogy 
dolgozótársaikkal szolidárisak, s bár 
a rendszerváltás környékén legtöbbjük 
már a nyugdíjas élet mindennapjait élte, 
az adott szakma nyugdíjas szakszerve-
zeti alapszervezeteiben továbbra is vál-
lalták a közösségi munkát, támogatták/
támogatják még aktív társaikat, a mun-
kahelyek megtartásáért, a magasabb 
bérekért vívott harcaikban. 

Köszönhetően tagnyilvántartásunk-
nak, s remélve, hogy nem maradt ki 
senki, kikerestük azoknak a tagtársa-
inknak a nevét, akik – Józsi bácsihoz 
hasonlóan -, ebben az évben érték el a 
tiszteletre méltó jubileumot, s hetvenöt 
éve tagjai a szakszervezetünknek. 

UNIVERSITAS MISKOLCINENSIS 
ALAPÍTVÁNY.

Az alapítvány kuratóriumi elnöke 
Dr. Varga Judit igazságügyi minisz-
ter. A kuratórium tagjai: Dr. Kriza 
Ákos orvos-közgazdász, Dr. Marie 
Theres Thiell az ELMŰ – ÉMÁSZ 
igazgatóság elnöke, Dr. Kovács Erika 
az MNB Békéltető Testület elnöke és 
Fűkő László Róbert a Bosch Power 
Elektromos Szerszámgyártó Kft gyá-
rigazgatója. 

A 2021-ben aktuális rektorváltás 

elemzésére támaszkodva bemutatja 
a célszerű jövőbeni megoldásokat. A 
nemzetközi energia helyzetre ágyaz-
va vizsgálja a magyar viszonyokat, 
ismerteti a hazai megoldásokat és 
nehezítő problémákat és konfliktu-
sokat, valamint az azokból kivezető 
utakat. Mindvégig szem előtt tartja az 
energia ellátás biztonságát veszélyez-
tető, illetve előmozdító körülménye-
ket.

A bányászat területéről: Kvaszta 
Lajos és Fáczán József, mindketten a 
Mátrából, Takács István Borsodból, 
Hidasi Jánosné Dorogról, Traj Ferenc 
és Világos Antal a Mecsekből, Hubert 
Sándor Veszprémből, Pethő István 
Mórról. Bencze Jánosné a textilipar 
területéről. Ez utóbbi szakmát képviseli 
Herczeg János, aki nyolcvan éve tagja a 
szakszervezetnek!

Hagyományainkhoz híven, a saját 
kollektívájuk, helyi szinten megemléke-
zik a jeles évfordulókról, s mindegyikük 
megkapja a szakszervezeti tagság idejét 
jelző BDSZ korsót. Ám mindennél fonto-
sabb, hogy sorainkban tudhatjuk őket, 
s jelenlétükkel, személyes példájukkal 
még nagyon sokáig emlékeztetik a fia-
talabbakat az érdekérvényesítés melletti 
elkötelezettség fontosságára.

A Bányamunkás szerkesztősége és 
olvasói nevében kívánok valamennyiük-
nek jó egészséget, erőt, boldog családi 
életet, s az immáron százhuszonhat éves 
bányászköszöntéssel: Jó szerencsét!

- h -

miatt két pályázó volt. Az egyete-
mi szenátus döntőt többséggel PhD 
Horváth Zita – aki 1990 – 2017 között 
a Miskolci Egyetemen tanársegédtől 
általános rektor-helyettes lépcsőfo-
kokat járta be - egyetemi tanár, 2017-
től az EMMI felsőoktatásért felelős 
helyettes államtitkára pályázatát támo-
gatta és így várhatóan a köztársági 
elnök őt fogja az Egyetem rektorának 
kinevezni. 

-horn-

A könyv megrendelhető a következő 
címen: Könyvműhely /RB – BINDEX 
Kft, 3526 Miskolc, Blaskovics L. 
u. 5. Telefon /fax: 46-790 46/790 – 
015. E-mail: info@konyvmuhely.hu 
Ügyintéző: Fazekas Éva. A könyv ára: 
5.000.-Ft.

Dr. Horn János

Forrás: mérnök újság XXVII évfo-
lyam, 3. szám 2020 március (p: 66).
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Változás a Miskolci Egyetem életében
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A mélység hősei
Nap, mint nap, bátran néznek szembe a fenyegető veszéllyel,
Háromszakban robotolnak, reggel, délután és éjjel.
Fejtik ők a szenet különböző gépekkel,
Vállvetve harcolnak porral és sötétséggel.

Hogy féljenek, nem engedhetik meg maguknak,
Hiszen, enni kell adni a családnak.
Várja őket otthon takaros kis feleség,
Piros arcú, csillagszemű, gyöngykacajú csemeték.

Amikor leszállnak az irdatlan mélységbe,
Mormolj el értük egy imát, hogy őket odalenn semmi baj ne érje!
Ha szénporos verejték csorog végig arcukon,
Vagy vízcseppek koppannak minden egyes kobakon,

Akkor is mennek előre, tovább, megőrzik az utókornak
E csodálatra méltó szakmát.
Hogy ők is megízleljék a bányászat lényegét,
S szívből tudják mondani egymásnak: JÓ SZERENCSÉT!


