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Csak ez a néhány napunk van,
hogy erôt merítsünk az újévre. Kell

egy kis idô, amikor elhisszük: a
gondok és a nehézségek csak

átmenetiek, lehet, hogy hetekig,
sôt hónapokig kell keresni a
megoldást, de bízni kell ab-

ban, hogy utána simább lesz
az út. Ha másért nem hát

egyszerû életösztönbôl
kell bizakodni és remélni

azt, hogy jövôre talán
jobb lesz. Biztosan

jobb lesz. Most minden
eddiginél nagyobb

szükség van az egy-
üttérzésre, a támo-
gatásra, ha úgy tet-
szik a szolidaritás-

ra. Mert e nélkül
aligha mondhat-
juk egymásnak,

amit pedig ôszin-
tén kívánnunk kell
mindenkinek, áll-
jon az bármelyik

parton:
legyen

békésebb
és boldo-

gabb az
ünnep és az
új esztendô.

Szelet a vitorlába!
Mozgalmas év volt ez a mostani. Persze
ezt az elôzôrôl, meg az az elôttirôl is el le-
hetett mondani, mert szinte nincs olyan
esztendô, amely ne jelentene újabb és
újabb kihívást a szakszervezetek számá-
ra. A mögöttünk hagyott év értékelésére
Székely Tamás, a VDSZ alelnöke vállal-
kozott. Interjú a 2-3. oldalon

Nincs egység
A legfontosabb kérdésekben ugyanis
nem sikerült megállapodni. Kiderült,
hogy nincs egység az érdekképviselet-
ben, hiszen még abban sem tudtak meg-
egyezni, hogy a szövetség hogyan viszo-
nyuljon a munkavállalókat súlyosan
érintô kormányzati megszorításokhoz.
Még a tisztújítás sem sikerült maradékta-
lanul. Elnököt ugyan választottak, de
alelnököt kétszeri próbálkozás után sem
sikerült. Beszámoló a 4-5 oldalon

Sajóbábony nehéz hetei
Az Észak-Magyarországi Vegyimûvek
Kft. júliusban váratlanul leállította a ter-
melést, a társaság két hét állásidôre
küldte alkalmazottait, majd „ottfelejtet-
te” ôket. November elején végre pénz-
hez jutottak a sajóbábonyi vegyimûvek
dolgozói, a felszámolóbiztos ugyanis, a
VDSZ közbenjárására, az állami bérga-
rancia alap terhére háromhavi já-
randóságot utalt át az üzem dol-
gozóinak.

Riport a 12-13 oldalon

Segítségre várnak
Kilátástalanok a hétköz-
napjaik azoknak, akik Sajó-
bábonyban dolgoztak. De
még nagyobb a terhe annak
az apának, akinek nem csu-
pán a megélhetéshez kellett
volna a munka, az idôben
megadott tisztességes bér. 
Ô ugyanis, nyolc éve súlyos betegség-
ben szenvedô, 24 éves fiáról is gondos-
kodik kell.      Felhívásunk a 13. oladlon

Kellemes 
karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet!
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A mögöttünk hagyott év értékelésére Szé-
kely Tamás, a VDSZ alelnöke vállalkozott.

– Sokan tragikusnak látják a helyzetet
és benne a szakszervezetek helyzetét. Ez
csak afféle borúlátás, vagy tényleg ilyen
rossz a helyzet.

– Én nem látom ennyire rosszak. Leg-
alább is tragikusnak nem. Inkább azt lá-
tom, hogy erôsödni kell a szakszervezet-
nek, hogy ne jussunk el odáig, amilyennek
a pesszimisták látják a jelent és a jövôt. Én
az ez évi történéseket három fô vonalra
fûzném fel. Az egyik a rajtunk kívül álló té-
nyezôk, a másik a hazai gazdasági helyzet,
míg a harmadik a szakszervezetek körüli
gondok. Mert nem szabad tagadni: vannak
gondok.

– Vegyük szépen sorra!
– A gazdasági gondok nem csak az or-

szág teljesítôképességébôl adódnak. Van
egy olyan globalizációs hatás, amely alól
nem tudjuk kivonni magunkat, de ami füg-
getlen a hazai politikától. Itt van például a
Henkel – hogy maradjunk az ez évben tör-
ténteknél. Szolnokon nem a helyi gyár,
vagy az ottani gazdálkodás hiányosságai
miatt szûnt meg a termelés. Egyszerûen ar-
ról van szó, hogy egy multinacionális cég
racionalizálni akarja a termelést, igazodva
a nemzetközi gazdasági és piaci változások-
hoz. A cég átstruktúrálja termelését és en-
nek estek áldozatul a szolnoki munkahe-
lyek. A Henkel például nem csak Magyar-
országi üzemét zárta be. De említhetnénk a
Michelint is, amely budapesti telephelyét
építi le, mert átszervezi termelését. Vagyis
nem csak nálunk, de Németországban, Spa-
nyolországban, vagy Franciaországban is
megtörténik ugyanaz, ami nálunk.

– Ez persze nem vigasz azoknak, akik
elvesztik a munkahelyüket, vagy nem kap-
nak megfelelô béremelést.

– De a külföldi példák is azt mutatják,

hogy ha felvesszük a kesztyût és vállaljuk a
versenyt, akkor akár nyerhetünk is. Ha pe-
dig nem felelünk meg a kihívásoknak, ak-
kor vesztünk. És ez már kapcsolódik a ha-
zai, politikai szálhoz. A hatalmi konfliktu-
sokat a társadalom nem tudja kezelni.
Márpedig a politikai akarat kevés a gazda-
ság javulásához. Amíg nincs összefogás a
társadalomban, a politikai szereplôk kö-
zött, addig kevés a remény arra, hogy meg-
feleljünk a kihívásoknak.

– Kényes a téma, de a szakszervezeteken
belül sincs egység.

– A szakszervezetek, a konföderációk
közötti megosztottság valóban gyengíti an-
nak a lehetôségét, hogy a munkavállalók
érvényesítsék érdekeiket. Az nem újdon-
ság, hogy a megosztottság kinek kedvez.
Az összefogás éppen a szakszervezeteknek
volna elemi érdeke, mert csak így mutathat
olyan erôt, amelynek hatása volna a politi-
kára és a gazdaságra.

– Egyes vélemények szerint erre az erôre
éppen most a gazdasági megszorítások
miatt volna a korábbinál is nagyobb
szükség.

– A szakszervezeteknek, a munkavál-
lalók érdekeinek sérülése, reálbérének
csökkenése miatt támadniuk kell a konver-
gencia programot. Egyszerûen nem tehetik
meg, hogy kritika nélkül fogadják el. Annak
ellenére, hogy mindenkinek tisztában kell
lennie azzal, hogy ez létszükséglet, mert ez
kitörést jelenthet Magyarország számára,
ami nem csak a munkaadóknak, de a mun-
kavállalóknak is érdeke. Ez egyébként más
szinten is megosztja a társadalmat. Mert
másként hat a közszférára és másként a ver-
senyszférára. A konfliktusok pedig lejutnak
vállalati szintekre. A munkáltatóval például
fizettetnek szolidaritási adót, amire a me-
nedzsment azt mondja, hogy képtelenség
kigazdálkodni másként, mint a bérköltsé-
gek rovására. Vagyis elmarad a bérfejlesz-
tés és csökkennek, a juttatások.

– A vegyiparnak különösen komoly ki-
hívásokkal kell megküzdenie és így lesz ez
még jövôre is. Az elmúlt években je-
lentôsen emelkedtek a fizetések, hiszen 30
százalék körüli reálbér növekedés volt.
Különösen a szellemi foglalkozásúak bére
javult. Ezt azonban a gazdasági struktúra
nem bírja el és a hatásait még ezután is
érezni lehet. A gyógyszeripart például –
vélekedik a szakma – „hazavágja” a kor-
mány. Ezt végül is a dolgozók is megfize-
tik. Az, hogy milyen mértékben, természe-
tesen a szakszervezeteken is múlik.

– A mostani nehéz helyzetben az is
eldôlhet, hogy változik-e a szakszervezet
megítélése. Van valami visszajelzés?

– A 2006-os év ezért is érdekes volt. Bár
megszûntek munkahelyek, sôt egész gyá-
rak zártak be. Említettük a Henkelt, de a
KÖBAL, vagy Inotán az alumíniumkohá-

szat is megszûnt, vagyis nagy foglalkozta-
tók építették le dolgozóikat. Sokan men-
tek nyugdíjba. Az aktív korból kiesettek
körében a szervezettség 80 százalékos
volt, vagyis a szakszervezeti tagok létszá-
mának látványosan kellett volna csökken-
nie. De nem csökkent. A VDSZ taglétszá-
ma  stagnál. Vagyis a stagnálás relatív
emelkedést jelent, ami jó jel. A tapasztalat
egyébként az, hogy ahol jól mennek a dol-
gok, ott egyre emelkedik a szakszervezeti
tagok létszáma. Ezt a szelet kellene befog-
ni a vitorlánkba.

– Van arra elképzelés, hogy miként le-
het befogni?

– Ki kell használni a lehetôségeket. Pél-
dául ilyen volt ez a 100. évforduló, ahol
megmutathattuk magunkat. Egy évszázad
egy elég imponáló idôszak, amely azt az
üzentet is hordozza, hogy ez egy kipróbált,
életképes, patinás, tapasztalt érdekképvi-
seleti tömörülés. Tradíciói vannak, ami a
mai világban különösen nagy érték. Az
emberek jobban bíznak egy olyan szerve-
zetben, amelyik fel tud mutatni valamit,
méghozzá száz év távlatából, nem pedig
most bontogatva a szárnyait.

– Ezen kívül a képzés, az oktatás és az
egyéb kampányok haszna is vitathatatlan.
A szakszervezetnek meg kell találnia a
hangot a munkavállalókkal. Meg kell is-
mertetni velük a VDSZ eredményeit.

– Például? A szkeptikusok erre azt
mondják, hogy nem túl nagy eredmény a
Henkel bezárása, vagy az, ami nemrégi-
ben Sajóbábonyban történt.

– Azt azért tudomásul kell venni, hogy a
szakszervezet sem mindenható. Mégis, a
Henkeltôl úgy kerültek ki az emberek,
hogy a Munka Törvénykönyvében fogalt
kötelezô juttatásoknál sokkal többet kap-
tak azok, akiknek új munkahelyet kellett
keresniük. A szakszervezet olyan megál-
lapodást kötött, amely jó konstrukciókat
biztosított a dolgozóknak. Aki pedig élt a
lehetôséggel, azoknak az átképzéshez is ki-
harcolták a támogatást. Ahhoz a szakszer-
vezet kellett, hogy ezt elérjék. Sajóbábony-
ban pedig a VDSZ közbenjárására volt
szükség ahhoz, hogy a dolgozók mielôbb
pénzhez jussanak a bérgarancia alapból.
Ehhez levelet kellett írni – nem is egyet a
munkaügyi tárca miniszteréhez, a minisz-
terelnökhöz, és minden lehetséges fórum-
hoz, ahonnan segítséget lehetett remélni.

– Általános jelenség az is, hogy ide jön
Magyarországra egy multi, felvásárol egy
már mûködô céget, amelyet átalakít. Meg-

változnak az erôviszonyok. Kell a szakszer-
vezet, hogy kiharcoljon valami folyamatos-
ságot, ügyeljen arra, hogy a munkavállalói
jogok ne sérüljenek. Az új tulajdonost szem-
besítene kell azzal, hogy az akaratát nem
tudja majd akadálytalanul érvényesíteni. A
lehetô legapróbb eredmény is eredmény.
Annál minden esetre több, mintha magukra
lennének hagyva a munkaadónak kiszolgál-
tatott munkavállalók. A szakszervezet ka-

paszkodót jelent. Hol gyengébbet, hol
erôsebbet, de mindenképpen kapaszkodót.

– Ennek ellenére nehéz vitatkozni azok-
kal, akik azt állítják, hogy a szakszervezet
megítélése nem túl rózsás.

– Nem is kell velük vitatkozni. Még az is
lehet, hogy igazuk van. De ebbe egy-
szerûen nem szabad beletörôdni. Minden
egyes kis eredmény segít befogni a szelet a
vitorlába, ami elôreviszi a dolgokat.

Kell, hogy boldog és kellemes legyen!
Boldog Karácsonyt! Kellemes ünnepeket! – kezdjük mondogatni már

ilyenkor, néhány héttel, nappal az év egyik legfontosabb és legvártabb
napja elôtt. Legyen boldog és legyen kellemes ez az év végi néhány nap,
amely sokak számára valamiféle fellélegzést jelent a hétköznapok hosszú
sora után. De lehet-e boldog a Karácsony és kellemes az ünnep?

Ez a kérdés ma sokkal inkább aktuális, mint bármikor. A politika be-
költözött a hétköznapjainkba, be az otthonokba és talán még a kará-
csonyfa alá is, mert semmit nem kímél. Államháztartási hiányról, meg-
szorításokról, konvergencia programról, reformokról szólnak a hét-
köznapok. Azt mondják: kisebbek lesznek a bérek és nagyobbak az
árak, magasabb az összeg a gázszámlán és alacsonyabb a hômér-
séklet a szobákban.  Fogynak a juttatások, a jövedelem-kiegészítô
kedvezmények, vagyis szaporodnak a gondok.

Lehet-e így boldog a Karácsony és kellemes az ünnep?
Kell, hogy boldog és kellemes legyen. Akkor is, ha vékonyabb a

pénztárca, ha langyosabb az otthon melege és szûkebbek a közeljövô
kilátása. Fôleg ott, ahol elkopnak a munkahelyek, beszûkülnek a le-
hetôségek a kenyérkeresetre. Ott is, ahol folyamatos a mûszak és
szent este sincs megállás. Még ott is felejteni kell egy keveset, leráz-
ni a gondokat, mert mindenkinek szüksége van arra, hogy megálljon
egy pillanatra, csakis az ünnepre gondoljon, hogy nyugodtan ülhessen
a terített asztal mellé.

Csak ez a néhány napunk van, hogy erôt merítsünk az újévre. Kell
egy kis idô, amikor elhisszük: a gondok és a nehézségek csak átme-
netiek, lehet, hogy hetekig, sôt hónapokig kell keresni a megoldást, de
bízni kell abban, hogy utána simább lesz az út. Ha másért nem hát
egyszerû életösztönbôl kell bizakodni és remélni azt, hogy jövôre ta-
lán jobb lesz. Biztosan jobb lesz.

Pedig nem tudhatjuk, hogy mit hoz a 2007-es esztendô. Azt hozza,
amit a kormány ígér és remél, vagy azt, amit az ellenzék elôre vetít.
Erôfeszítés lesz, amely kell a lendülethez, hogy tovább jussunk,
messzebbre, mint ahol most állunk. Vagy inkább erôlködés lesz,
amelybe legfeljebb belerokkanni lehet, de ami kevés az elôrejutáshoz?

Mindenkinek magában kell eldöntenie, hogy mire gondol szíveseb-
ben, hogy mire számít inkább. És aki a jobbra vár, az képes-e, hajlan-
dó-e segíteni azoknak, akiknek fogytán a hitük és reményük. Most
minden eddiginél nagyobb szükség van az együttérzésre, a támoga-
tásra, ha úgy tetszik a szolidaritásra. Mert e nélkül aligha mondhatjuk
egymásnak, amit pedig ôszintén kívánnunk kell mindenkinek, álljon az
bármelyik parton:

Boldog karácsonyt! 
Kellemes ünnepeket!

Jobb, békésebb, legalább reményekben gazdagabb újesztendôt!

Mozgalmas év volt ez a mostani. Persze ezt az elôzôrôl, meg az az elôttirôl is el lehetett mondani, mert

szinte nincs olyan esztendô, amely ne jelentene újabb és újabb kihívást a szakszervezetek számára. Az

ország stabilizációs programja, a multinacionális cégek jövés-menése, a világgazdaság alakulása, a pénz-

ügypolitika változása mind-mind olyan jelenség, amely a hétköznapoktól távolinak tûnik, mégis befolyásol-

ja a mindennapjainkat. Különösen a munkavállalók életét, akik akárhogyan is, de többé-kevésbé kiszolgál-

tatott helyzetben vannak. A szakszervezeteknek pedig legfôbb feladata csökkenteni ezt a kiszolgáltatott-

ságot, kiharcolni valamiféle stabilitást, hogy mindenki számolhasson munkája ellenértékével. Egyáltalán

azzal, hogy holnap is lesz munkája. De mozgalmas év volt ez a VDSZ életében is, hiszen megalakulásá-

nak 100. évfordulóját ünnepelte az ország egyik legpatinásabb érdekképviseleti tömörülése, bizonyítva

ezzel azt is, hogy a szakszervezeteknek minden idôben, korban és helyzetben van létjogosultsága

Be kell fogni a szelet a vitorlába
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Sokat ígérô volt az MSZOSZ VI. kong-
resszusa, ám az esemény sokak szerint ku-
darcba fulladt. Pedig prominens vendégek –
pénteken Kiss Péter, a munkaügyi tárca ve-
zetôje, szombaton pedig Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök volt a vendége a szakszervezet
legfôbb eseményének.

A résztvevôk érdeklôdéssel várták a mi-
niszterelnök felszólalását, aki csaknem ötven
percen keresztül szólt a résztvevôkhöz. El-
mondta: tudott arról, hogy a kongresszus több
felszólalója kemény szavakkal illette a politi-
kai elitet, amely a tôkével cinkosságot vállal a
munkavállalók mögött. Többen a liberális
gazdaságpolitikát is bírálták. Gyurcsány Fe-
renc miniszterelnök elmondta, hogy a kor-
mány a munkavállalók oldalán áll, a reformok
fô elemei, az egyensúly érdekében hozandó
intézkedések azonban nem változnak. A kor-
mány és az MSZOSZ kapcsolata továbbra is
a közös baloldali értékekre épül, de ennek a
kapcsolatnak nemcsak a mára, hanem a
jövôre is vonatkoznia kell. A kormányfô
hangsúlyozta, hogy a kabinet baloldali elköte-
lezettsége nem változott, a gyengébbek, azaz

a munkavállalók oldalán áll, de a közös fe-
lelôsség alapján nem ígérheti, hogy az egyen-
súly érdekében hozandó intézkedéseken, a
reformok fô elvein lehetséges volna változtat-
ni. A kormányfô cáfolta, hogy magán-, vagy
titkos tárgyalásokat folytatnának a tôke kép-
viselôivel, leszögezte, hogy nem részesei a
munkavállalók érdekeivel ellentétes paktum-
nak. Azt mondta továbbá, hogy a baloldal, így
a szakszervezetek egyes képviselôi – fôként
kiélezett helyzetekben – ösztönösen és indo-
kolatlanul mondanak bíráló szavakat a libera-
lizmusról.

Gyurcsány viszont nem hozta szóba a bér-
tárgyalásokat, a hároméves minimálbér-meg-
állapodást, amit a munkáltatók szeretnének
felfüggeszteni. Arról az együttmûködési nyilat-
kozatról sem beszélt, amelyet az MSZOSZ és
38 tagszervezete a kampány idején írt alá a szo-
cialisták miniszterelnök-jelöltjével, s amelynek
több pontjáról már most bebizonyosodott,
hogy nem valósul meg. A kormányfô azt azon-
ban beismerte, hogy az elôzô kormányzati cik-
lusban hozott bér- és szociális intézkedések
nem voltak kellôen végiggondoltak és megala-

pozottak. Ezért is van most szükség az egyen-
súly visszaállítása érdekében a megszorító in-
tézkedésekre. Ehhez kérte a szakszervezetek
támogatását. – Azt szeretném, ha nem fordul-
nának velünk szembe most, amikor szüksé-
günk van támogatásra, és nem hagynának el.
Akkor kell támogatni egy politikát, amikor an-
nak, akit partnernek gondolunk, szüksége van
rá – mondta a miniszterelnök.

A kongresszus azonban nem volt megértô.
Pataky Péter – akkor még csak megbízott el-
nökként – az érdemi párbeszédet kérte szá-
mon a kormányon, azt, hogy noha szokott
konzultálni az érdekképviseletekkel, a véle-
ményüket nem veszi figyelembe. Nyilatkoza-
tot tettek, amely szerint a kormány és a mun-
káltatók béremelési javaslatát elfogadhatat-
lannak tartják. Az MSZOSZ szerint semmi-
lyen áldozatvállalás nem tud tartós egyensúlyt
létrehozni, ha belátható idôn belül a foglal-
koztatás nem nô jelentôsen. Az öngondosko-
dás gondolata pedig elképzelhetetlen, amikor
a munkavállalók és a nyugdíjasok fokozato-
san és folyamatosan ellehetetlenülnek.

A kongresszuson elfogadtak egy progra-
mot, amely többek között kimondja, hogy sta-
bilizációs idôszakban is elengedhetetlen a bé-
rek európai uniós felzárkóztatása. A magyar-
országi bérek az uniós átlagnak csak a negy-
ven százalékát érik el. Tisztes munkáért tisz-
tes bért, ami nem csak azt jelenti, hogy követi
az inflációt, de igazodik a teljesítményhez is.
Amint azt az államháztartás helyzete lehetôvé
teszi, az MSZOSZ kezdeményezi a munka-

vállalók közterheinek csökkentését, kiáll az
igazságos közteherviselésért, a többkulcsos
személyi jövedelemadóért, a minimálbér adó-
mentességéért, azért, hogy az átlagkeresetre
ne vonatkozzon a legmagasabb adókulcs. Cél,
hogy a minimálbér nettó értéke legalább a
mindenkori létminimumot érje el, a béren kí-
vüli juttatásokat és adókedvezményeket pe-
dig emeljék. Az MSZOSZ olyan foglalkozta-
táspolitikát, ágazatpolitikát, adó-, járulék- és
monetáris politikát, oktatáspolitikát követel,
amelynek következményeként minden mun-
kát keresô a végzettségének megfelelô mun-
kahelyet talál.

A kongresszus feladata volt a tisztújítás is.
A küldöttek nagy fölénnyel Pataky Pétert, a
hónapok óta megbízott elnökként dolgozó
alelnököt választották a szövetség vezetôjévé.
Megfelelô támogatás híján nem sikerült dön-
teni az alelnök személyérôl, ezért a kong-
resszust felfüggesztették és három hónapon
belül újra összehívják.

A vegyészek
sürgetik 

az összefogást
A VDSZ is hallatta hangját a

kongresszuson. Csakúgy, mint
minden jelentôs fórumon, Sza-
bó János, a Vegyész Szakszer-
vezet nevében ezúttal is felve-
tette a szakszervezetek össze-
fogásának szükségességét.
Sürgette, hogy találják meg a
módját, miképp egyesíthetnék
erôiket az országos konföde-
rációk, illetve az ágazatokban
az eltérô konföderációkhoz
tartozó szakszervezetek. Sze-
rinte elfogadhatatlan, hogy
évek óta az együttmûködés ja-
vításáról beszélnek, de a gya-
korlatban nem történik semmi.
A Vegyész Szakszervezet

ezért azt javasolja, hogy az
MSZOSZ azonnal kezdemé-
nyezzen tárgyalásokat a többi
országos konföderációval az
általános munkavállalói érde-
kek alapján szervezett integrá-
cióról. Ennek elsô eredménye
lehetne egy olyan közös nyilat-
kozat elfogadása, amely a je-
lenlegi feszült gazdasági, tár-
sadalmi helyzetben kifejezné,
hogy mi errôl a hat országos
szakszervezeti konföderáció
közös véleménye.

LÁTVÁNYOS TILTAKOZÁS 
Régóta hangoztatjuk, hogy szakszervezeti összefogásra van szükség, ez

most a megszorítások idején még inkább igaz, mint korábban fejtette ki Szabó
Endre, a Szakszervezetek Együttmûködési Fórumának (SZEF) vezetôje hozzá-
tette, hogy akár közös akciókat is el tudna képzelni az érdekérvényesítéshez.
Abban, hogy mindezek mennyire lehetnek radikálisak és figyelemfelkeltôk, ta-
lán eltérhet a két szervezet vezetôségének véleménye. Az MSZOSZ nem a lát-
ványos tiltakozásairól ismert, de lehet, hogy ez marad az egyetlen eszközük.
„A cél a tárgyalás, a megegyezés, a kompromisszum. Mivel azonban a kor-
mány hibájából ez nem mûködik, sok témában nem hajlandó a párbeszédre,
így eszközként az akciók, tiltakozások maradnak” – magyarázta. Hosszú távú
együttmûködést, illetve szövetséget nem, de alkalomszerû közös fellépést Gaskó
István, a Liga elnöke is el tud képzelni az MSZOSZ-szal. Az összefogás a Liga
programjában is szerepel, ám valamiféle egyesülést, az MSZOSZ és az MSZP kö-
zötti írásos szerzôdés miatt, lehetetlennek tartana. A szakszervezeti vezetôk elis-
merik, hogy a megszorításokra szükség van, de szerintük így is javítható lenne a
munkavállalók bérszínvonala, Szabó Endre például érthetetlennek és méltányta-
lannak nevezte a kormány nullaszázalékos béremelési javaslatát.

Katasztrófa! Tragédia! – sokan így vélekedtek a november 

24-25-én rendezett VI. kongresszusról. Szerintük a Magyar

Szakszervezetek Országos Szövetsége félmunkát végzett. 

A legfontosabb kérdésekben ugyanis nem sikerült megállapod-

ni. Kiderült, hogy nincs egység az érdekképviseletben, hiszen

még abban sem tudtak megegyezni, hogy a szövetség ho-

gyan viszonyuljon a munkavállalókat súlyosan érintô kormány-

zati megszorításokhoz. Még a tisztújítás sem sikerült maradék-

talanul. Elnököt ugyan választottak, de alelnököt kétszeri pró-

bálkozás után sem sikerült. Ezért a kongresszus ismét összeül.

A miniszterelnök semmi jóval nem biztatott

Nincs egység az érdekvédelemben

4



6

Aktuális

7

Ez történt 100 éve

A VDSZ elnöksége messzemenôen támo-
gatja a megváltozott munkaképességû egész-
ségkárosodott, illetôleg fogyatékos személyek
teljes rehabilitációját. Reméli, hogy a közel-
jövôben megvalósulhat az orvosi és foglalkoz-
tatási rehabilitáció intézményrendszere. A re-
habilitációt akkor tartja teljesnek, ha a meg-
változott munkaképességûek, fogyatékosok
foglalkoztatása megtörténik.

Aggodalmát fejezi ki, hogy az orvos-szak-
mai felügyelet az Állami Foglalkoztatási Szol-
gálatnál megvalósulhat-e. Tiltakozik az ellen,
hogy a III. csoportos rokkantsági nyugdíj
megszûnjön, mielôtt a teljes rehabilitáció in-
tézményrendszere kiépülne, valamint az el-
len, hogy a rehabilitációs járadék alacsonyabb
összegû legyen, mint a III. csoportos rokkant-
sági nyugdíj összege.

Az elnökség megfogalmazta állásfoglalását
az „egyes, az egészségügyet érintô törvények-
nek az egészségügyi reformmal kapcsolatos
módosításáról” címû törvénytervezetrôl is. A
VDSZ elnöksége az egészségügyi reform kap-
csán hiányolja, hogy az egészségügyi és egész-
ségbiztosítási reformot nem teljes körûen a fi-
nanszírozási-, szakmai-, szervezeti-, szervezési
átalakításával egy idôben tudja áttekinteni. Ag-
godalmát fejezi ki amiatt, hogy a mindenki által

ismert tények – a magyar lakosság aggasztó
egészségi állapota mellett – az egészségügy ter-
vezett reformja tovább súlyosbítja a helyzetet.
Társadalmi hatása kiszámíthatatlanul káros.

A VDSZ testülete a korkedvezményes
nyugdíjrendszer és szakmai nyugdíjrendsze-
rek átalakításáról szóló, a kormány részére a
szociális és munkaügyi miniszter, a pénzügy-
miniszter, az igazságügyi és rendészeti minisz-
ter által elôterjesztett anyagról is megfogal-
mazta véleményét.

Az állásfoglalás leszögezi, hogy a VDSZ el-
nöksége érdekelt abban, hogy a korkedvez-
ményes nyugdíjrendszer szabályai korszerûsí-
tésre kerüljenek, de nem támogat olyan el-
képzeléseket, amelyek a munkavállalók joga-
it csorbítják. A testület meggyôzôdése, hogy
vannak kiküszöbölhetô ártalmak, amelyeket
a munkavállalók egészségének védelmében
meg kell szüntetni. Ugyanakkor vannak olyan
körülmények, amelyek a szervezet fokozott
igénybevétele miatt nem küszöbölhetôk ki.
Például a föld alatt, a zárt csatornában, a ma-
gas, vagy alacsony hôfokon, a robbanóanyag
gyártás során elôfordulnak, továbbá azok a
biológiai, társadalmi hatások, amelyek a fo-
lyamatos mûszakosok, vagy a stressznek ki-
tett munkakörökben keletkeznek.

A VDSZ elnöksége elvárja, hogy az átalakí-
tás során olyan átmeneti szabályok szülesse-
nek, amelyek kompenzálják a már megszerzett
korkedvezményes idôket. A tervezett átalakí-
tás többletköltséggel jár, mert az új szervezet
mellett ki kell alakítani a naprakész nyilvántar-
tás rendszerét is. A VDSZ elnöksége tiltakozik
az ellen, hogy a korkedvezményes nyugdíjas
nyugdíjösszegét csökkentéssel állapítsák meg.

Fentiek miatt a VDSZ elnöksége a leghatá-
rozottabban elutasítja, hogy 2007-ben ezek az
új szabályok életbe lépjenek. Aggodalmát fe-
jezi ki a nem kellôen átgondolt, számításokkal
nem bemutatott tervezett módosítások miatt;
és nehezményezi, hogy a szakmai érdek-
egyeztetésre igen kevés idô maradt. Tiltako-
zik az elôrehozott öregségi nyugdíjkorhatár
emelése, valamint az elôrehozott öregségi
nyugdíj összegének csökkentése miatt, és
hogy ez a csökkentés végleges, az öregségi
korhatárban sem kapható vissza

Javasolja, hogy a hosszú szolgálati idôvel
rendelkezôk korhatáruk elôtt nyugdíjba vo-
nulhassanak nyugdíjuk csökkentése nélkül.

VÉLEMÉNY ÉS ALAPOS KRITIKA

A munkaadói oldal szerint minden erô-
vel azon kell lenni, hogy a jelenlegi, igen
magas államháztartási hiányt csökkentsék,
a gazdaságot egy stabil fejlôdési pályára ál-
lítsák. Ezért támogatják a beterjesztett
programot. 

A munkavállalói oldal a korábbi nyári
változathoz hasonlóan azért utasította el,
mert a mostani elôterjesztés is pénzügyi

céljait tekintve ugyan közelítést jelent az
európai szinthez, társadalmilag azonban az
attól való eltávolodást eredményezi. 

A szakszervezetek jelezték: nem találtak
a programban olyan elemeket, amelyek
alapján valószínûsíthetô lenne, hogy a
munkavállalókra hárított nagyobb terhek,
szigorítások 2008-ra, vagy az azt követô
évekre meghoznák a remélt eredménye-

ket. Ha egy hosszabb idôszak távlatában
elemezzük a gazdasági teljesítmények és a
reálbér alakulását, akkor az utóbbi évek
reálbérjavulása ellenére még mindig je-
lentôs az elmaradás a teljesítmények javu-
lásától. Nem is beszélve arról, hogy miként
állnak a magyarországi bérek az európai
uniós átlaggal összehasonlítva.

A kormányoldal vitatkozott azzal a
szakszervezeti véleménnyel, hogy fôként
azért érte el a jelenlegi magas szintet az ál-
lamháztartás hiánya, mert sok kamatot
kell fizetni az államadósság után. Az állam-
háztartási hiány tényezôi között a szakál-
lamtitkár felhívta a figyelmet a beruházá-
sokra, az autópálya építésre, az áfa és más
adótételek csökkentésére.

A VDSZ elnöksége novemberi ülésén több, a kormány által

elôterjesztett programot és törvényjavaslatot is megvitatott.

Így például a megváltozott munkaképességûek ellátó rend-

szerének átalakításáról, az egészségügyi reform módosításá-

ról, a nyugdíjrendszer átalakításáról, valamint a konvergencia

programban szereplô, a társadalombiztosítási nyugdíjrend-

szerben rövidtávon megvalósítandó intézkedésekrôl is kialakí-

totta véleményét és ez alapján fogalmazta meg állásfoglalását.

Az aktualizált konvergencia program és az ebbôl adódó meg-

szorítások és bérkilátások kerültek terítékre az Országos Ér-

dekegyeztetô Tanács (OÉT) november 27-i ülésén. A munka-

adói oldal támogatta, a munkavállalói oldal viszont elutasította

a program tervezetét.

BIZONYTALAN A MEGSZORÍTÁSOK EREDMÉNYE
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A Magyarországi Gyógyszergyártók Or-
szágos Szövetsége (Magyosz) és a Generi-
kus Egyesület álláspontja szerint az elfoga-
dott törvény hátrányosan érinti az olcsóbb,
generikus termékek gyártóit, és rontja a
magyarországi gyógyszeripar versenyké-
pességét. Ezért elôzetes normakontrollt
kérve a köztársasági elnökhöz fordult.

A törvény ugyanis jelentôsen növeli a
gyártók terheit, ami bizonyos termékkö-
rökben a nyereség drasztikus csökkenését
okozza, amit a gyártók megpróbálnak
majd áthárítani a munkavállalókra.

A Magyarországi Gyógyszergyártók Or-
szágos Egyesületének álláspontja szerint a
gyártókat sújtó elvonások miatt a hazai
gyógyszeripar versenyképessége drámai
módon visszaeshet, a beruházások és a ku-
tatás-fejlesztési tevékenység visszafogását,
munkahelyek megszûnését eredményez-
hetik az intézkedések. 

A gyógyszeripart kiemelten sújtó kor-
mányzati intézkedésrôl a VDSZ Gyógy-
szeripari Szakszervezeti Szövetsége is meg-
fogalmazta álláspontját. A Szövetség Tit-
kári Tanácsa:

Tiltakozik az ellen, hogy a Kormány a
megszorító intézkedések azon elemei mel-
lett (pl. szolidaritási adó), amely majd min-
den magyar munkáltatót érint, külön több-
szörös sarcot vet ki a magyarországi gyógy-
szergyártókra.

Megítélése szerint a tervezett két új adó-
fajta bevezetése ellehetetleníti a magyar
gyógyszergyártást, veszélyezteti a 100 éves
magyar gyógyszeripar jövôjét. Az éves,
akár 100 milliárd forintot elérô többlet el-
vonás a fejlesztés, az innováció visszaesését
fogja eredményezni.

Megjegyezni kívánja, hogy a tervezett
intézkedések ellentétben állnak az egész-
ségügyi miniszter által elôterjesztett „Zöld
Könyv”-ben foglaltakkal, amely szerint
erôsíteni szükséges a betegek számára ked-

Mi lesz veled gyógyszeripar?

VEGYIPARI DOLGOZÓ
Kiadja a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon
Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Felelôs kiadó: Paszternák György
Szerkeszti a szerkesztôbizottság

ISSN-0230-2934

A gyógyszeripar és a gyógyszerpiac szereplôit kissé felbolydította a gyógyszer-gazdaságossá-

gi törvény, amely több gyártót hátrányosan érint és ez kihathat a munkavállalókra is. A gyógy-

szerpiac szereplôi egyhangúlag kifogásolják a kormány által nemrégiben elfogadott gyógyszer-

gazdaságossági törvény elôkészítését, illetve tartalmát. Többen alkotmányossági aggályokat is

megfogalmaztak a jogszabállyal szemben.

„Munkavállalói szemmel.” Ezt a címet
is lehetett volna adni annak a konferenciá-
nak, amit a Gázipari Alágazati Párbeszéd
Bizottság szervezett a gázipar szakszerve-
zeti, üzemi tanácsi és munkavédelmi tiszt-
ségviselôi számára november 20-21-én.

Az uniós csatlakozás hazánkra is köte-

lezô érvényûvé tette az energiapiac libera-
lizációját. Az 2003/55/EK EU Gáz Direk-
tíva célmeghatározása: hatékony és meg-
különböztetéstôl mentes hálózati hozzáfé-
rés biztosítása minden fogyasztó számára. 

A gázipari társaságok jogi szétválasztá-
sát az EU Energia és Szállítási Fôigazga-
tóság szétválasztási alapelvei (2004. jan.
16.) határozzák meg, melynek végsô ha-
tárideje 2007. július 1.

A Magyar Energia Hivatal 2005-ben
kezdte meg az új gázpiaci modell kialakí-
tását, a piaci szereplôk feladatainak és kö-
telességeinek meghatározását. A szakmai
vita jelenleg is folyik, a jogszabályok, az
árképzés, a gáztörvény is változni fog.

Milyen változást jelent ez a munkavál-
lalók számára?

A törvény elôírásai szerint a szolgáltató
és a kereskedô nem lehet ugyanaz a jogi

személy. A társaságok ezért a számvitelileg
már szétválasztott tevékenységei közül va-
lamelyiket – többségükben az elosztói en-
gedéllyel rendelkezôt –, kihelyezi Kft-be,
leányvállalatba,  a szükséges munkaerôt a
jogutódlás szabályai szerint biztosítja.

Az E.ON csoporthoz tartozó gázszol-
gáltató társaságok jogi
szétválasztása, új társasá-
gok létrehozása folyamat-
ban van, a FÔGÁZ 2007.
január 1-el, az ÉGÁZ-
DÉGÁZ a vállalati fúziót
követôen, de legkésôbb a
törvényi határidôig átala-
kul.

A változás nemcsak a
társaságokat, munkaválla-
lókat érinti, hatással lesz
az érdekvédelmi, érdek-

képviseleti szervezetekre is, mivel mûkö-
dési területük a jelenlegi szervezetekre
terjed ki, az új cégekben szakszervezetet
kell létrehozni, új ÜT és munkavédelmi
képviselô választás is szükséges. A jelen-
legihez képest megváltozik a tisztségvi-
selôk munkaidô-kedvezményének „össze-
számítás” lehetôsége.

A konferencia keretében a MEH szak-
értôinek elôadása a formálódó gázpiaci
modell elveinek, az árszabályozás várható
változásának, a fogyasztóvédelem fontos-
ságának, az ellátás biztonságának kérdés-
körére  tért ki, a Gázipari Egyesülés kép-
viselôje a jogi szétválasztás és annak mun-
kaszervezetekre és munkavállalókra vo-
natkozó hatásairól beszélt.

A résztvevôk az elôadások során mun-
kajogi megoldási javaslatokat is kaptak a
várható változások kezelésére. 

Hogyan tovább gázipar?

vezôbb árú gyógyszert jelentô generikus
programot. 

A VDSZ Gyógyszeripari Szakszerveze-
ti Szövetsége, mint a magyar gyógyszer-
iparban dolgozó munkavállalók képvi-
selôje nyomatékosítja azon véleményét, –
ezt az egészségügyi miniszterhez is eljuttat-

ták –, hogy a tervezett intézkedések összes-
ségükben rontják a magyar gyógyszeripar
versenyképességét, csökkentik a kutatás-
fejlesztés színvonalát. Beruházás-visszafo-
gást, gyártásleállítást, termékkivonást, le-
építést jelent, végsô soron munkahelyek
megszûnését eredményezik 

14

Ez történt 100 éve



17

dés kiadásaira a legtöbb helyen már egyetlen
forint sem maradt. A legtöbben addigra már a
folyószámlához igényelhetŒ hitelkeretüket is
felélték. A dolgozók képviselŒje ekkor a kol-
lektíva nevében segítséget kért a testülettŒl.
Az önkormányzat ötezer forint segélyt szava-
zott meg az érintetteknek.

Nagy Imre polgármester annyit fızött hoz-
zá a testületi döntéshez: nem a jó szándékon
múlott, hogy nem adott több pénzt a telepü-
lés. A gyár leállása után a nagyközség is nehéz
helyzetbe került, hiszen a helyi adók elmara-
dása miatt váratlanul több tízmillió forintos
hiány keletkezett a költségvetésben, ami mi-
att beruházásokat kellett átütemezni. Szeren-
csésnek azok a családok mondhatták magu-
kat, ahol a helyi iskolába jár a gyerek, a tan-
könyvek megvásárlását ugyanis évek óta tá-
mogatja az önkormányzat. A Miskolcra, vagy
Kazincbarcikára járó gyerekek ebben nem ré-
szesülnek.

A dolgozókat megviselték a mögöttük álló
hónapok terhei. A nevét senki nem árulja el, at-
tól tartanak ugyanis, hogy ha a gyárat újraindít-
ja a felszámoló, vagy egy új tulajdonos, a teljes
létszámra már nem lesz szükség, jó ha az embe-
rek felét, hatvan százalékát megtartják. Arra a
kérdésre, mire alapozzák ezt a számítást, egyi-
kük sem ad választ. Az utóbbi négy hónapban
bizalmatlanná és megkeseredetté váltak.

– Vesztesek vagyunk, megalázottak és ki-
szolgáltatottak, ami nyomot hagyott rajtunk –
mondja egy asszony. – Tavaly ilyenkor próba
szerencse alapon beadtam a jelentkezésemet
egy másik vegyipari vállalathoz, mert idegesí-
tett, milyen kalóz módra vezeti az amerikai
igazgató a céget, ahogyan fizetés helyett újabb
és újabb beszállítókkal szerzŒdünk. Az állás-
interjúra úgy mentem el, hogy minden mind-
egy, félvállról vettem az egészet. Nem sokkal
késŒbb felhívtak, hogy elsején kezdhetek, én
pedig nemet mondtam, mondván, három év-
tizede dolgozom már Sajóbábonyban, itt van
az otthonom, végsŒ soron nem akarok innen
elmenni. Azután leállt az üzem, nincs felelŒs,
csak adósság és kérdések. Megtanultunk nél-
külözni. A múlt hónapban azt mondtam, már
az sem érdekes, ha ötven kilométert kell in-
gázni, és jelentkeztem Tiszaújvárosba. Már az
elŒzŒ napon stresszben voltam, kezem-lábam
reszketett, egy értelmes mondatot nem tud-
tam kinyögni. Tavaly úgy néztem ki, mint egy
komoly beosztásban dolgozó szakember, aki
a tudását kínálta. Most a szüleim nyugdíján
élŒsködŒ, kitartott ember vagyok, aki rászo-

rulóként kilincsel a munkáért. Így már nem
kellettem.

Egy férfi arról beszél, hogy kettŒs csapdába
kerültek a vegyimıvek dolgozói. A környé-
ken kevés a munkahely, a térség vegyipara – a
Borsodchem, a TVK és azokhoz kapcsolódó
vállalkozások – ugyanis telítettek, az Œ szakér-
telmük pedig máshol nem tekinthetŒ piacké-
pes tudásnak. Aki pedig segédmunkásként
vagy betanított dolgozóként más területen el-
helyezkedne, elveszítheti a vegyimıveknél
bent ragadt járandóságát, fizetésre, végkielé-
gítésre ugyanis – vélik  – csak az állományban
lévŒk számíthatnak. 

Egy édesanya azt mondta: gyermekét ki-
vette a napközibŒl, hogy ne kelljen a menzá-
ért fizetni, a kinŒtt ruhák helyett pedig a tur-
kálóban vásárolt másikat. Többen az üzemért
is aggódnak, a leállást ugyanis a tervezettnél
egy nappal korábban hajtották végre, így a
berendezések úgy maradtak, veszélyes alap-
anyagokkal feltöltve. A berendezéseket
üzemegységenként egy-egy ügyeletes fel-
ügyeli, hogy szivárgás esetén legyen, aki riasz-
tani tudja a katasztrófavédelmet. Az ügyelete-
sek a hideg csarnokokban az otthonról hozott
hŒsugárzó mellett melegednek, miután a gázt
és a vizet a szolgáltatók elzárták. (Mindent
beszámítva, egymilliárd forintos adósságot
kell kiegyenlíteni a cégbíróság által kijelölt
Mátraholding felszámolóbiztosának.)

Sajtóértesülések szerint a felszámoló tár-
gyalásokat kezdett a gyár korábbi vevŒivel.
Sajóbábonyban azonban többen csak ke-
serıen legyintenek a hír hallatán. A válságos
idŒszakban ugyanis a településen járt az egyik
kereskedelmi tévé, amely az esti híradóban
nem egészen hetven másodpercet szentelt a
pénz nélkül maradt sajóbábonyi családok sor-
sára, majd ötször olyan hosszú anyagban szá-
molt be egy autóból kiesett gyermek balese-
térŒl. „Nem érdekes, mi történik velünk,
nincs itt semmi szenzáció, csak csendesen
éhen veszünk” – fızte hozzá egy férfi.

November elején háromhavi pénz – állás-
idŒre járó juttatás, ami lényegesen kevesebb a
havi keresetnél – érkezett a dolgozók folyó-
számlájára. A legtöbben adósságaikat rendez-
ték belŒle (sokaknál a számlavezetŒ bank
egyszerıen leemelte az összeg egy részét), mi-
re mindent kifizettek nem is maradt szinte
semmijük. 

Sajóbábonyban – egy lélegzetvételnyi meg-
könnyebbülés után – újrakezdték a forintok
élére állítását. És várják a híreket.

SÜRGÔS 
SEGÍTSÉGRE

VÁRNAK
Kilátástalanok a hétköznapjaik azok-

nak, akik Sajóbábonyban dolgoztak. De
még nagyobb a terhe annak az apának,
akinek nem csupán a megélhetéshez kel-
lett volna a munka, az idôben megadott
tisztességes bér. Vadnai Józsefnek
ugyanis nyolc éve súlyos betegségben
szenvedô 24 éves Norbert fiáról is gon-
doskodnia kell, akinek állapotát csak
rendszeres orvosi beavatkozással és spe-
ciális gyógyszerekkel lehet súlyos költ-
séggel karban tartani.

A Chron-betegségben szenvedô fia-
talember, akit az elmúlt nyolc év alatt
már több helyen kezeltek a beavatkozá-
sok miatt olyan súlyos mellékhatásokat
szenvedett el, amelyek tovább rontot-
ták állapotát. Az elmúlt évben azonban
hozzáférhetôvé vált egy Németország-
ból rendelhetô biológiai készítmény,
amely új reményt adna a beteg fiúnak
és családjának. Mivel a készítmény na-
gyon drága, anyagi helyzetük ellenére,
jelzálog hitelbôl vásároltak meg egy kú-
rára valót, amelytôl a beteg állapota
normalizálódott, sôt némileg javult. A
kúra hatása csaknem fél évig tartott. A
nyár folyamán újabb félmillió forintért
kellett gyógyszert rendelniük, úgy
elôteremtve a pénzt, hogy a munkahe-
lyén, munkatársaihoz hasonlóan már
hónapok óta nem kapott fizetést. Most
újabb adag készítmény beszerzésére
volna sürgôs szükségük, mert a beteg-
ség ismét kezd elhatalmasodni a fián.
Norbert közben betegsége ellenére el-
végezte a fôiskolát és most végzett köz-
gazdászként, levelezôn újabb diplomát
próbál szerezni az egyetemen. Elhe-
lyezkedni azonban éppen betegsége mi-
att, eddig nem tudott.

A szülôk nem tehettek mást, mint lét-
rehoztak egy alapítványt, amelyen ke-
resztül várják mindazok támogatását,
akik képesek elképzelni, hogy milyen
gondokkal kell nap mint nap megküzde-
nie az apának.

Vadnai Norbert Gyógykezeléséért
Alapítvány

3791 Sajókeresztúr, Petôfi u. 79.

Az alapítvány számlaszáma: 
10402764-00008596-00000000
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Ez történt

A sorsukkal kapcsolatos elsŒ konkrét in-
formációra októberig kellett várniuk, akkor
megtudták, hogy a bíróság elrendelte a társa-
ság felszámolását. A borsodi nagyközségben
most abban reménykednek, hogy a kijelölt
felszámolóbiztos újraindítja a termelést és
mıködŒ üzemként értékesíti a gyárat. A helyi
szóbeszéd szerint december végén várható
valamilyen bejelentés. Ha az újraindulás nem
sikerül, és a gyári vagyon kiárusításából fize-
tik ki a hitelezŒket, akkor tömeges elbocsátá-
sok várhatók Sajóbábonyban. Amennyiben
ez a forgatókönyv valósul meg, a felmondóle-
veleket legkorábban január elején kézbesít-
heti a posta a gyár alkalmazottainak. 

Nehéz négy hónapot tudhat maga mögött
az Észak-Magyarországi Vegyimıvek Kft.
(ÉMV Kft.) – pontosabban mondva a cégbíró-
ság döntése óta immár ÉMV Kft. FA – két-

százhetven dolgozója. Mint ismert, a nyár kö-
zepén egy elŒre betervezett kéthetes karban-
tartás után váratlanul kiderült, hogy a gyár
nem indul újra. A következŒ idŒszakban csak
találgatni lehetett, mi történt, mire számíthat-
nak az emberek, lesz-e munka, kapnak-e fize-
tést. A váratlan jövedelemkiesés különösen
azokat a családokat érintette érzékenyen, me-
lyeknél két vagy három keresŒ is a vegyi
üzemben dolgozott. Sajóbábonyban nem egy
olyan család található, melynél a nagyszülŒk
még az 1949-ben alapított gyár építésénél is
dolgoztak, a hetvenes-nyolcvanas években
felnŒtt generáció pedig szinte törvényszerıen
került a vegyipari nagyüzemhez, amely abban
az idŒben 2800 dolgozót is foglalkoztatott.
Utóbb a létszám radikálisan csökkent, az ele-
inte a hadiipar számára termelŒ üzemet pedig
kettébontották, egyik fele Porán Kft. néven

ipari habot állít elŒ, a másik pedig, mint Észak-
Magyarországi Vegyimıvek Kft., növényvédŒ
szerek elŒállítására szakosodott. A két cég
összesen mintegy hatszáz embert alkalmaz,
mellettük a régi gyár területén kialakított ipa-
ri parkban számos kisebb vállalkozás is helyet
kapott. A háromezerkétszáz lakosú települé-
sen ily módon  ma is a vegyipari társaságok te-
kinthetŒk meghatározó foglalkoztatónak.

A körülmények ismeretében nem túlzás
kijelenteni, hogy Sajóbábonyban egy kisebb-
fajta földrengéssel egyenértékı katasztrófa-
ként élték meg a gyár csŒdjét. Tartalékokkal
ugyanis szinte senki nem rendelkezett. A
gyártósoron folyamatos mıszakba járók nettó
fizetése, a mıszakpótlékkal együtt is épp csak
elérte a hetvenezer forintot, és ez az összeg
önmagáért beszél. Nyár végére a legtöbb érin-
tett családban elfogyott a pénz, az iskolakez-

SAJÓBÁBONY nehéz hetei
November elején végre pénzhez jutottak a sajóbábonyi vegyimûvek dolgozói, a felszámolóbiztos

ugyanis, a VDSZ közbenjárására, az állami bérgarancia alap terhére háromhavi járandóságot utalt át

az üzem dolgozóinak. Mint arról lapunkban már beszámoltunk, az Észak-Magyarországi Vegyimûvek

Kft. júliusban váratlanul leállította a termelést, a társaság két hét állásidôre küldte alkalmazottait, majd

„ottfelejtette” ôket. Az amerikai tulajdonú cég ellen közben felszámolási eljárás indult, az igazgató kül-

földre távozott, kétszázhetven ember pedig itt maradt teljes bizonytalanságban – és pénz nélkül. 

Pénzre, hírre, jóindulatra várnak a vegyimûvek állásidôn felejtett dolgozói



SZIA Szemesen !
A Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség a FES támogatá-

sával Balatonszemesen tartott képzést fiatal szakszer-

vezeti tisztségviselôknek novemberben. A legutóbbi

MÁS-KOR-ban már említettük, hogy 8 év után végre

hivatalosan is csatlakozott teljes jogú tagként a VDSZ

Ifjúsági Tagozata a SZISZ-hez. Ezt leírni könnyû, de

ehhez a deklarációhoz vezetô út kicsit hosszú és rögös

volt. Feledve a múltat – nem mindig tudjuk ezt tenni,

gondolva a múlt hétvégi MSZOSZ kongresszusra

(„Tisztelt Kongresszus, kedves nyugdíjas barátaim” –

senki nem reagált. Ars poetica: XY vagyok, olyan,

mint egy mohos szikla – így ülök a pozíciómban) – vég-

re bármelyik 35 évnél fiatalabb VDSZ-hez tartozó

szakszervezeti fiatal részt tud(na) venni a SZISZ bár-

melyik képzésén. Már nem annyira lehangoló a hely-

zet, hiszen már vannak olyan tagszervezetek, ahonnan

küldenek fiatalokat (úgy látszik, mégis van 35 évnél fi-

atalabb tag).

Maga a képzés tartalmas és jó hangulatú volt. Az

egyik elôadás részben a szakszervezetek jövôbeli le-

hetôségeivel is foglalkozott. Cyber szakszervezet – Ma-

gyarországon volt már rá példa, hogy interneten ke-

resztül segítettek szakszervezetet alakítani – csak még

nem elterjedt. Rengeteg elônye is lehet ennek a szerve-

zeti formának – gyors szervezés és információáramlás,

nem utolsó szempontból az is, hogy a munkaadó nem

tudja ki a szakszervezeti tag (sok helyen nem nézik jó

szemmel a szakszervezeti tagságot)- csak hát ehhez in-

frastruktúra kell, meg olyan ember, aki tudja ezt koor-

dinálni. De sokak szerint ez lehet az egyik jövôbeli

szakszervezeti forma (már megint eszembe jutott az

MSZOSZ kongresszus…) 

A másik témakör egy része a szakszervezeti model-

lekkel foglalkozott – a szakmai szakszervezetektôl a

vállalati, az ágazati, a versengô, az üzleti szakszerveze-

teken át a szervezkedô szakszervezetig – feltéve azt a

kérdést, hogy ma hol van ezen a skálán a magyarorszá-

gi szakszervezetek helye. 

És mit kell nekünk (kinek másnak?) ezért a jövôért

tenni. Az elôadás másik része „A szakszervezet ereje –

a béralku jelentôsége Magyarországon” témakör volt.

Az Európai Unió döntéshozó testületeirôl tartott

elôadás lerágott csontnak tûnhet, de a valóság az, hogy

az átlagembernek ez a téma még ma is rejtélyes ködbe

burkolózik. Aki ma érdekvédelemmel foglalkozik an-

nak muszáj tisztában lenni az európai modellel. 

Az utolsó témakör: Fiatalok a fiataloknak. Hogyan

és hol tudjuk azokat az információkat, amiket a „mun-

ka világáról” tudni kell, átadni azoknak, akik még nin-

csenek benne. Vajon mekkora a felelôsségünk tájékoz-

tatásban a nálunk fiatalabbal szemben? A FES megje-

lentet egy-egy cikket egy ifjúsági lapban – Zsiráf (déjá-

vu: Ifjúsági Magazin) – aminek egy oldalát mindig

olyan témakörnek szenteli, ami fontos a pályakezdôk

részére. Bár belegondolva nem csak a pályakezdôknek

szól, hiszen már tizenéveseket is meg kell szólítani,

hogy mire kikerülnek az iskolából, legyen információ-

juk a jogaikról (sajnos a tanintézetekben nem sok szó

esik ezekrôl). Ki tudna könnyebben szót érteni egy fi-

atallal, mint egy másik fiatal?

Összesítve az ilyen képzés fontos azoknak, akik sze-

retnék kiterjeszteni látókörüket az érdekvédelem te-

rén. Megjegyzem: még kettô ilyen képzés indul fél

éven belül. Már csak jelentkezni kell…
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Hírek

A VDSZ  uniós pályázaton nyerte el egy három fordulóban meg-
tartandó program rendezésének jogát, amely a munkavállalói szer-
vezetek információs és képzési módszereinek fejlesztését célozzák.
A november 15-18-án, Balatonszemesen tartott elsô képzésen,
amelyen szlovén és horvát szakszervezeti aktivisták vettek részt, a
munkafeltételek, a munkavállalók jogai és a vállalati szintû szociál-
is párbeszéd témák kerültek terítékre. Paszternák György a VDSZ

elnöke, mint házigazda nyitotta meg a szemináriumot, amelyen va-
lamennyi résztvevô ország képviselôje ismertette hazájának szak-
szervezeti sajátosságait. A három nap alatt azonban az érdekvédel-
mi munka szinte valamennyi területét érintették, így szóba került a
nôk és fiatalok szerepe is a szakszervezeti munkában.

A következô szemináriumot tavasszal rendezik, amikor is Ro-
mániából várnak vendégeket.

Szlovén, horvát, magyar 
TAPASZTALATCSERE

GYAKOROLTÁK 
a párbeszédet

A kommunikáció fontossága és technikái volt a legfôbb té-
mája annak a november 30-december 2 között Balatonszeme-
sen rendezett két napos eseménynek, amelyen szakszervezeti
vezetôk próbálták elsajátítani, hogyan lehet és kell a leg-
könnyebben szót érteni a munkaadók képviselôivel, ha valamit
el akarnak érni. Ezen belül is a párbeszéd bizottságokban a
szociális párbeszéd technikájával ismerkedhettek meg neves
elôadók segítségével.

Többek között elôadást tartottak Tóth András és Neumann
László az MTA Politika Tudományi Intézetének fômunkatár-
sai, valamint Kisgyörgy Sándor az Érdekvédelmi Tanácsadó
Szolgálat igazgatója. Az oktatáson résztvevô szakszervezeti
tisztségviselôk a kommunikáción kívül a modern tagszervezés
módszertanába is bepillantást nyertek. 

Munkanap-áthelyezések 
2007-ben 

A jövô évi munkarendváltozásokat még szeptember végi ülé-
sén elfogadta az Országos Érdekegyeztetô Tanács (OÉT). A meg-
állapodást a szociális és munkaügyi miniszter rendeletben rögzí-
tette. A jogszabály hatálya nem vonatkozik a folyamatosan, vala-
mint a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is mûködô
munkáltatókra. Eszerint a munkahelyek többségénél március 10-
én, szombaton dolgozzák le a március 16-i péntekre biztosított pi-
henônapot, az április 30-i hétfôi pihenônapot pedig április 21-én,
szombaton. A változások közé tartozik, hogy az október 20-i
szombat a munkanap, majd 22-e (hétfô) pihenônap lesz, majd ha-
sonló csere lesz az október 27-i szombat és a november 2-i péntek
között. A december is mozgalmas lesz, mivel a december 22-i
szombati munkanapon kell ledolgozni a december 24-i hétfôi pi-
henônapot, valamint a december 29-i szombaton a december 31-i
pihenônapot.



Többletjogokkal elruházva

A fônököd fôiskolára jár. Ráadásul ugyanarra a szakra,

amit Te két évvel ezelôtt jeles diplomával abszolváltál. Tô-

led kér tanácsot, hogy a gazdasági matematika vizsgájára

milyen könyvbôl készüljön fel és esetleg kölcsön tudnád-e

adni, ha neked is megvan.

1. Közlöd vele, hogy a munkaköri leírásod nem tartal-

mazza a könyvkölcsönzést

2. Az alacsony fizetésedre tekintettel felajánlod megvé-

telre a jegyzeteidet, neked már úgy sincs szükséged rá

3. Felhívod a figyelmét, hogy Te a beosztottja vagy és

elméletileg neki kellene magasabb végzettségûnek

lennie

4. Mivel nem néz ki rosszul, vállalod, hogy ingyen korre-

petálod

A munkaszerzôdés egyik kötelezô tartalmi eleme a mun-
kavállaló munkaköre. A munkáltató a munkavállalót töb-

bek között a munkaköri feladatokról, a munkakör betölté-

séhez szükséges iskolai végzettségrôl is tájékoztatnia kell. A

tájékoztatást legkésôbb a munkaszerzôdés megkötésétôl

számított harminc napon belül írásban is köteles átadni!

Ha nem kaptál munkaköri leírást, akkor jelezd ezt a mun-

káltatód felé. Teheted ezt a munkahelyeden mûködô szak-

szervezet segítségét kérve is, ugyanis elképzelhetô, hogy a

kollégáid sem kapták meg saját munkaköri leírásukat, ez

pedig az egész társaságra kihat. Az érdekképviselet munka-

társai anélkül tudnak ebben az ügyben tenni, hogy konkré-

tan szóba kerülne a neved, mivel jogosultak leellenôrizni,

hogy a munkáltató betartja-e a Munka Törvénykönyvét.

Ahhoz, hogy pontosan lehessen tudni, hogy mit várnak

ill. várhatnak el tôled, neked is tudnod kell, hogy milyen fel-

adatokat kell elvégezned. Gyakran félreértés adódik abból,

hogy a munkavállaló és a munkáltató között nem kerül tisz-

tázásra, hogy a munkavállalónak konkrétan mi a dolga. Ez

akkor is elôfordulhat, ha ugyan létezik munkaköri leírás, de

elnagyolt és általánosságokban kerülnek megfogalmazásra

a feladatok. Konkrét esetek kapcsán az tapasztalható, hogy

a munkáltató leggyakrabban arra hivatkozik, hogy a piac fo-

lyamatos változása miatt folyamatosan módosul, bôvül a

munkavállaló munkaköre. Emiatt pedig nyomon követhe-

tetlennek ill. nehézségekbe ütközônek véli a munkaköri le-

írás folyamatos módosítását, kiegészítését.

Mivel a munkakör kötelezôen a munkaszerzôdésben ke-

rül meghatározásra, ezért ha azt a munkaadó módosítani

akarja, akkor azt csak és kizárólag a munkaszerzôdés módo-

sításával teheti meg, amit viszont mind a két félnek –tehát

Neked, mint munkavállalónak is- jóvá kell hagynia, egyet

kell vele értenie. Amennyiben az egyik fél nem járul hozzá

a munkaszerzôdés módosításához, akkor az egyébként ér-

vényben lévô szerzôdés marad hatályos és így a munkaadó

egyoldalúan nem módosíthatja a munkaköröd.

A fenti példa kapcsán érdemes végiggondolni, hogy csak

azért, mert a fônököd magasabb beosztású, mint Te, az nem

azt jelenti, hogy feltétlenül magasabb végzettségônek is kell

lennie! Lehet, hogy Te vagy túlképzett a jelenleg betöltött

munkakörödhöz?

Láss tisztán! Vedd elô a munkaköri leírásod és hasonlítsd

össze azzal az általad elkészített listával, amely a mindenna-

pi munkád során elvégzésre kerülô feladatokat tartalmazza.

Ha többet várnak el tôled, mint ami a munkaköri leírásban

van, akkor a személyi alapbéredért többet dolgozol, mint

amiben megállapodtatok. 

A munkáltató gyakran úgy gyôzi meg a munkavállalót a

„plusz” feladatok elvállalásáról, hogy azt többletjogként

tünteti fel. Ugyan a munkaszerzôdés nem kerül módosítás-

ra, de az elvárások nônek, a munkavállaló bére pedig abszo-

lút értékben az elvégzett munka mennyiségéhez és minôsé-

géhez képest viszont csökken.

Ne légy rest visszakérdezni, ha megtisztelnek egy maga-

sabb tekintélyû feladattal, hogy vajon a munkaszerzôdésed-

ben meghatározott munkakört ez mennyiben befolyásolja? 

Somodi Krisztina

Pénzügyi Szervezeteknél Dolgozók 
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