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100 éves az Egis
Idén ünnepli alapításának 100. 
évfordulóját az Egis Gyógyszergyár 
Nyrt. Az ünnepi alkalomból felidézzük 
a gyár alapításától mostanáig eltelt 
időszakban végbement változásokat. 

 7. oldal

Fiatalok az IndustriAllban
Létre kell hozni egy nemzetközi 
ifjúsági hálózatot kiépítő tagozatot az 
IndustriAll szakszervezeti szövetségen 
belül – egyebek mellett ennek 
érdekében gyűlt össze Portugáliában, 
sesimbra városában 18 országból 34 
fiatal tisztségviselő, március 21-23. 
között. 

 10. oldal

VdSz 6. Sport-  
és Egészségnap          
Hatodik alkalommal rendezi meg 
idén szeptember 7-én a VDsZ az 
évről évre egyre népszerűbb Sport 
és Egészségnapot. A már 
hagyományos családi 
rendezvényre 
ezrek készülnek, jó 
alkalom ez a nyári 
vakáció végén, a 
tanév elején még egy 
közös kikapcsolódásra. 
A VDsZ 6. sport- és 
Egészségnapjának idén is 
a Chinoin ad otthont. 

 12. oldal

Vegyipari
MIndEnkIrE 
szükség van!

Az idei május 1. más lesz, mint a többi – ígérik és remélik is a szak-
szervezetek, amelyek közül néhányan meglepő bejelentésre és 

minden eddiginél nagyobb összetartásra készülnek. Három 
magyarországi szakszervezeti konföderáció – Autonóm, 
MSzoSz, SzEF – közös, és egyben rendkívüli május elsejei de-

monstrációra hívja a munkavállalókat, a nyugdíjasokat, a tanulókat és 
családtagjaikat. A VdSz reggel 9 órától a Benczúr utcai székháza elé 
várja a tagjait és mindenkit, aki szívesen csatlakozna a demonstráció-

hoz, aki ott akar lenni egy kivételesen fontos eseményen, s aki legalább 
a jelenlétével tenni is akar érte valamit. 

 2. oldal

Találkozzunk 9 órakor a Benczúr utca 45-ben, 
a VdSz székházában!

életmód

évforduló

más-kor



Valami Van a leVegőben

Évek óta nem látott mozgósítás

Három magyarországi szakszerve-
zeti konföderáció – Autonóm, 
MSZOSZ, SZEF – közös, és 
egyben rendkívüli május elsejei 

demonstrációra hívja a munkavállalókat, a 
nyugdíjasokat, a tanulókat és családtagjaikat 
a Városligeti fasor és a Dózsa György út ke-
reszteződéséhez.

9 órától várják azokat, akik ott akarnak 
lenni egy kivételesen fontos eseményen, s 
akik legalább a jelenlétükkel tenni is akarnak 
ezért valamit. Mindenkire szükség van!

Idén különösen fontos, hogy a május 1-jei 
demonstrációt szervező szakszervezeti kon-
föderációk tagjai mellett minél többen felso-
rakozzanak, s komoly erőt képviselő tömeg 
gyűljön össze a megmozduláson – vélik a 
szervezők, egyebek mellett a VDSZ vezetői is. 
Az ország valamennyi szakszervezetét mozgó-
sítják, hogy évek óta nem látott embertömeg 
gyűljön össze a majálison. A szakszervezetek 
készülnek valamire, de hogy mire, az csak a 
helyszínen, a Nagyrét színpadán fog kiderülni. 

„Ez a nap a miénk, a munkát vállaló és 
munkát vállalni akaró embereké”. „Legyünk 
sokan, hallassuk a hangunkat, álljunk ki jo-
gainkért!”. Ilyen és ehhez hasonló feliratú 
transzparensek tömegei emelkednek majd a 
magasba, hogy hirdessék, mit akarnak a dol-
gozó embereket képviselő szakszervezetek.

A szervezők úgy gondolják, ez a május 
elseje hosszú évek óta az első olyan, amire 
érdemes elmenniük azoknak az emberek-
nek, akik változást akarnak. Terveik szerint 
a munka ünnepe idén már nemcsak a sörről 
és a virsliről szól, hanem fontos tartalma lesz, 
sokkal komolyabb, mint azt gondolnák azok, 
akik szerint a szakszervezetek kiürültek, 
gyengék vagy nincsenek céljaik.  

A hazai érdekvédelemnek is fel kell ismer-
nie, hogy „egyedül nem megy”, leáldozott 
az idő, amikor a régi dicsőség fényében, ám 
egyre kevesebb taggal talpon lehet maradni, s 
eredményeket elérni. A világban már jó ideje 
felismerték, hogy csak egységesített erővel le-
het ütőképes, megkerülhetetlen az érdekvéde-
lem, s csak így lehet eredményesen képviselni 
a munkavállalók érdekeit. A felismerésen az 
európai szakszervezetek régen túljutottak, s a 
szép elképzeléseket tettek követték: több ága-
zatot képviselő nemzetközi szakszervezetből 
összeállt a csaknem 7 millió tagot képviselő 
IndustriAll nemzetközi szakszervezeti szövet-
ség. Mindez elhatározás, szándék és logisztika 
kérdése volt. Hasonló elképzelések hazánk-
ban is többször felmerültek, s a megvalósí-
tást egyre gyakrabban, egyre komolyabban 
fontolgatják a szakszervezeti vezetők. Van-

nak, akik még saját pecsenyéjüket féltve nem 
jönnek közelebb a közösen rakott tűzhöz, de 
vannak, akik már együtt rakják a tüzet. 

A gyerekekre külön 
figyelem

A VDSZ vezetősége azt szeretné, ha a szakszer-
vezethez tartozó tagok családostól jönnének 
a majálisra. A gyerekekre külön készülnek a 
szervezők, tervek szerint már az indulásnál is 
többféle programmal igyekeznek lekötni őket. 
A VDSZ-nél ugyanis úgy gondolják, a szakszer-
vezetek népszerűsítését, az utánpótlás nevelést 
nem lehet elég korán kezdeni, s ebben a VDSZ 
az évente ismétlődő számos egyéb családi prog-
ramjával – egyebek mellett a szeptemberben szo-
kásos egészség és sportnappal – jó ideje élen jár.

aktuális
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A májusfa a természet újjászületésé-
nek szimbóluma, az ifjúság tavaszi 
szokásainak Európa-szerte ismert 
szimbolikus kelléke is. A májusfa 

állításáról a15. századtól kezdődően szólnak 
forrásaink, a szokás azonban bizonyosan 
régibb. A májusfát csoportba szerveződve 
állították a legények a lányoknak, akiknek 
ez nagy megtiszteltetés volt. Magas, sudár 
fák voltak erre alkalmasak, melyeket a ke-
rítésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora 
hajnalban. Általában színes szalagokkal, étel-
lel-itallal is díszítették. Általában az udvarló 
legény vezetésével állították a fát, de egyes 
területeken a legények a rokonlányoknak is 
állítottak fát. Gyakran a közösségeknek is 
volt egy közös fája, aminek a kidöntését ün-
nepély, és táncmulatság kísérte.

A legények a megfelelő fát éjszaka vágták 
ki az erdőn, és hajnalra állították fel a helyi 
szokásnak megfelelően minden lányos ház 
elé együttesen, vagy mindenki a maga sze-
retője háza elé. Sok helyütt csak a bíró és a 
pap háza, esetleg a templom előtt állítottak 
fel egyetlen magas májusfát, a lányos házak 
udvarán kisebb fa díszelgett. A májusfákat 
szalagokkal, zsebkendőkkel, virágokkal, teli 
üveg borral, hímes tojással stb. díszítették 
föl, mielőtt a földbe beásták, vagy a kapufél-
fára, kútágasra felszögezték volna. Erdélyben 
(Csík) ki is faragták a fát vagy a legény rávés-
te a nevét (Háromszék).

Ez a szokás falvakban még napjainkban is 
komolyan jelen van. A májusfát vagy májusi 
gallyat világosig őrizni kellett. A két háború 
között divatba jött a szerenád, az éjjelizene 
május elsején. Leggyakrabban nyárfa volt, 
de állítottak vadkörtét, orgonát, vadpiszkét 
is. A fákra színes papírszalagokat akasztot-
tak. Ezután szerenádot adtak, amit a lánynak 
fogadni illett egy szál gyufa meggyújtásával. 
A szerenádot követően a lány kiment és bor-
ral kínálta a legényeket.

A májusfák kidöntése járt együtt általában 
nagyobb ünnepélyességgel, táncmulatság-
gal: szertartásos körültáncolás és a májusfára 
mászás elmaradhatatlan program volt. 

Május elseje a faállításon kívül a mezőgaz-
daságban is fontos dátum volt. Úgy tartotta 
a hiedelem, hogy ha május elseje előtti éjjel 
esik az eső, nagy termés lesz, ha hideg van 
vagy fagy, akkor termés nem lesz. Az öregek 
szerint azt is ki lehetett következtetni, hogy 
milyen lesz a jövő tél.

az elSő májuS elSeje

123 évvel ezelőtt
A magyarországi szervezett dolgozók 

123 éve ünnepelték először május 
elsejét a munka ünnepeként. 1890. 
május elsején a Népszava tudósítója 

szerint hatvanezer ember vonult végig a Kál-
vin tér, Kiskörút, Andrássy út, Városliget út-
vonalon, hirdetve a „nyolc óra munka, nyolc 
óra alvás, nyolc óra szórakozás” hármas köve-

telését. A Magyar Néprajzi Társaság korabeli 
Értesítőjében a vonulók sokféle „munkás-ty-
pusai” az egykori Aréna-tér előtti téren, a mai 
Dózsa György út – Ajtósi Dürer sor kereszte-
ződéséig meneteltek követeléseiket hangoz-
tatva. 1990-ben, az első magyarországi má-
jus elsejére emlékezve, emlékkővet állítottak 
ezen a helyen a magyar szakszervezetek.

Élő hagyomány

Állítsunk májusfát!

az idei május 1. más lesz, mint 
a többi – ígérik és remélik is a 

szakszervezetek, amelyek közül 
néhányan meglepő bejelentésre 
és minden eddiginél nagyobb 

összetartásra készülnek. A 
VDSz nemcsak tagjait, de azok 
családtagjait, szimpatizánsait és 
azokat is várja, akik egyszerűen 
csak jól akarnak szórakozni az 

általa – is – szervezett majálisra, 
amely szokás szerint a benczúr 
utcai székház előtt kezdődik, 
s a tömeg együtt vonul át a 

Nagyrétre.

A szakszervezet helye
Egy márciusi tünte-
tésen sok szó esett a 
civil társadalomról, 
Magyarország ak-
tuális problémáiról, 
és az egyik felszólaló 
külön is kitért arra: 
új szakszervezeti ke-
retekre, új vezetőkre 
van szüksége a mun-
kavállalóknak.

Mélyen egyetértek. 
Miért is? Leginkább azért, mert elegem van 
abból, hogy a szakszervezeti világ a politika 
játékszere legyen. Elég volt abból, hogy a párt-
politika mindig talál magának ölebet, akinek 
a nyakát vakargathatja, és az cserébe munka-
vállalók százezreit árulja el. És elég volt abból 
is, hogy eközben a hatalomnak le nem fekvő 
szakszervezetek állandó szélmalomharcot kény-
telenek vívni, hovatovább többet hadakozunk a 
kormánnyal, mint a munkáltatóval. Meg egy-
mással, igen, ezt se tagadjuk le. Túl sok szakszer-
vezet, túl sok konföderációba tömörülve, túl sok 
belső konfliktust dobál ide-oda. A trükközésből, 
helyezkedésből is elegem van, méltatlan ez a ka-
marilla-politika a szakszervezetekhez.

A legelső dolgunk annak meghatározása, 
hogy mégis, milyen távolságot tartsunk a politi-
kától. Az én válaszom egyszerű: nem kisebbet 
vagy nagyobbat, hanem egyenlőt. Kaptam 
minap Gaskó István szakszervezetétől egy nyílt 
levelet, melyben egyes konföderációkat a pártpo-
litikával való összejátszással vádolnak.

Megismétlem, hadd érezzük át a kabarétréfa 
súlyát: Gaskó István csapata szerint másoknak 
nagyobb távolságot kellene tartani a pártoktól. 
Írja ezt az a Gaskó István, akinek az Orbánnal 
közös fotóival ki lehetne tapétázni a LIGA 
székházát. 

Ez soha többet nem fordulhat elő, ha 2014-
ben Gaskó István régi „bölénytársát” sikerül 
megakadályozni abban, hogy tovább szipolyoz-
za a munkavállalókat. De, és ez legalább olyan 
fontos, a kritikánk éle nem fog csorbulni egy 
következő kormánnyal szemben sem! Elvárjuk, 
hogy a legelső döntések sorában egy új Munka 
törvénykönyvét fogadjanak el, a lehető legtöbb 
szakszervezeti javaslatot hasznosítva. A szak-
szervezet ugyanis nem eladó – aki pedig mégis 
gyékényre rakja, saját egyedi boldogulásáért 
áruba bocsátja, az nem méltó százezrek, milliók 
képviseletére. 

Mi mindenkivel, minden hatalommal szem-
ben akarjuk erősíteni a szakszervezetet. Igen, mi 
is az összefogást pártoljuk – de mi a munkással, 
a dolgozóval, a milliónyi bérből is fizetésből élő-
vel fogunk össze.

jegyzet
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54

ülésterem
A vÁltozÁsok ÉlÉre kell Állni
Más szakszervezetekkel való 

együttműködés előkészítésé-
ről, a május 1-jei demonstráció 
szervezéséről, a közműdíjak 

emelkedéséről, valamint a munkabaleset-
ben elhunytakra való emlékezésről is ta-
nácskozott az elnökség a legutóbbi ülésén.

Mint arról korábban beszámoltunk, 
együttműködésről döntött a Vasas Szak-
szervezet és a VDSZ, az erről szóló szán-
déknyilatkozatot a két szervezet elnöke ko-
rábban aláírta. Az előkészítést megkezdte 
az e célra kijelölt bizottság, ám az egyezte-
tések a vártnál lassabban haladnak – tájé-
koztatta az elnökség tagjait Székely Tamás. 
A VDSZ elnöke biztatónak tartja a tenden-
ciát, miszerint az Európában végbement 
együttműködés mintára – a 7 millió tagot 
képviselő IndustriAll – hazánkban is elkez-
dődött a szakszervezeti erőket egyesítő fo-
lyamat. Kijelentette, a szervezettség tekin-

tetében az iparban a VDSZ áll a legjobban, 
akciókra való készségét és anyagi bázisát 
tekintve is kiemelkedő helyet foglal el. Ép-
pen ezért úgy gondolja, a vegyipari ágazat-
nak vezető pozíciót kell vállalnia minden 
folyamatban, amely az együttműködésre 
irányul. Ebben az elnök és az elnökség 
tagjai egyetértettek, s megerősítették: meg 
kell fontolni minden ajánlatot, amely az 
erők valamiféle egyesítéséről szól, s az elő-
készítés élére kell állni.  

dolgozni kell, nem 
személyeskedni

Az elnökség nagy többsége egyetértéssel fo-
gadta Kiss Béla alelnök kijelentését: az átala-
kulás során nem személyi kérdésekkel kell 
foglalkozni, hanem közösen gondolkozni és 
összefogni. A helyzet nem egyszerű, hiszen 

sokak által ismert, hogy az egyértelműen 
kormánybarát – legalábbis a hatalommal 
lepaktált – Liga nagyon törtet, „kilóra” veszi 
különféle ígéretekkel a szakszervezeteket, 
hogy megkerülhetetlen bázist építsen az 
egyik oldalon. Kiss Béla szerint ezt a folya-
matot elsősorban minőségi összefogással 
kell ellensúlyozni, s ennek mielőbb meg kell 
történnie – jelentette ki.

Az alelnök ezt követően beszámolt a má-
jus 1-jei demonstráció előkészületeiről, s 
arról, hogy idén is – már hagyományosan – 
megemlékeznek április 28-án a munkabal-
esetben elhunyt dolgozókról. Ezt a napot 
tavaly már hivatalosan is a munka áldozatai-
nak emléknapjává minősítette a kormány.

Kiss Béla a költségvetés megtárgyalása 
előtt elmondta, hogy a VDSZ kiadásait je-
lentősen növelik a közüzemi díjak, csökken-
tés ugyanis nem jár az olyan „nagyfogyasz-
tóknak”, mint a VDSZ.

Megteremtésükre és fenntartá-
sukra azzal is fel kívánja hívni 
a munkáltatók és a munkavál-
lalók figyelmét, hogy április 

28-át a munkabalesetben elhunyt, illetve 
megrokkant munkavállalók emléknapjává 
nyilvánítja.  Az Európai Munkahelyi Biz-
tonsági és Egészségvédelmié Ügynökség 
statisztikai adatai szerint az Európai Unió 
tagállamaiban évente – a munkahellyel 
összefüggő balesetnek és megbetegedés-
nek következtében 151 300 baleset kö-

vetkezik be: – a halálos munkabalesetek 
száma évente megközelíti a 9 ezret.  Ma-
gyarországon 2012-ben a hivatalos sta-
tisztika szerint 62 munkavállaló vesztette 
életét munkahelyi baleset következtében. 
Tavaly összesen 17 ezer 25 munkabaleset 

történt, 1,6 százalékkal kevesebb mint 
2011-ben. Az emléknapot megelőző es-
tén a szakszervezetek már hagyományo-
san koszorúzási ünnepséget tartanak a 
munkabalesetben elhunyt dolgozók cse-
peli emlékművénél.

A munkabalesetben 
elhunytak vagy 

megrokkant munkavállalók 
emléknapjává nyilvánította 

tavaly a kormány április 
28-át. Közleményében a 
szaktárca hangsúlyozta: 

az értékteremtő 
munka megbecsülése, 

a munkabalesetek 
megelőzésének elősegítése 
céljával a kormány kiemelt 

fontosságot tulajdonít 
az egészséges és 

biztonságos munkavégzés 
körülményeinek.

a VDSz VenDÉge: buDai iVán

A vegyipar és a szociális párbeszéd 

A VDSZ havonta szokásos elnökségi 
ülésén nem ritka, hogy a megbe-
szélés egy részére szakértő előadót 
hívnak bizonyos témákban. Így 

volt ez március végén is, amikor a tanács-
kozás első részében Budai Iván, a MAVESZ 
igazgatója tartott tájékoztatót az elnökség 
tagjainak.  Bár a kivetített prezentáció angol 
nyelven készült, Budai annyira érdekesen és 
lendületesen beszélt a témáról, hogy még az 
is elfelejtette az írásos tájékoztatóval kapcso-
latos nyelvi nehézségeket, aki egy kukkot 
sem beszél angolul. Igaz, a tartalom is olyan 
közérdekű és fontos – a vegyipar és a szoci-
ális párbeszéd helyzete –, hogy túlzás nélkül 
állíthatjuk: minden jelenlévő nagy érdeklő-
déssel hallgatta az előadót.

Budai az ismertetőjében visszanyúlt 2010-
re, foglalkozott a Fidesz-KDNP unortodox, 
a korábbiaktól jelentősen eltérő gazdaságpo-
litikájával, a terhek méltányos elosztásával, 
s részletezte a magánnyugdíjpénztárak álla-
mosításának történetét.

Az adóváltozások kapcsán felsorolta az új 
terheket, azok hatásait, hátrányait és a kevés 
előnyét. A gazdasági területet érintve felhívta a 
figyelmet arra, hogy a cél ugyan a költségveté-
si hiány csökkentése, s a gazdaság beindítása, a 
helyzet azonban enyhén szólva sem rózsás.

A bajok már a válság előtt látszottak – em-
lékeztetett -, s bár 2011 közepéig volt némi ki-
lábalás, azóta folyamatosan csökken a GDP.

Biztos lábon  
az autógyártás

 
Az ipar helyzetével kapcsolatban szélsőséges 
példaként említette az autógyártást, amely 
azon kevés ágazatok közé tartozik, ahol nőtt 
a termelés. Az elektronikai cikkek gyártása 
viszont a másik véglet, ezen a területen drá-
maian nagyot zuhant a termelés és romlott a 
piac. A vegyipar viszont egyértelműen igen 
nehéz helyzetben van – szögezte le a MA-
VESZ igazgatója.

Egyre gyakrabban felmerül a kérdés: van- 
e kitörés a jelenlegi gazdasági helyzetből? 
A statisztikákban rejlő válasz egyelőre nem 
biztató: a világbank tavalyi kimutatása sze-
rint a gazdasági szempontból megbízható 
ranglistán Magyarország öt hellyel zuhant, 
46-ról az 51. helyre esett vissza.

Budai egy felmérésre hivatkozva el-
mondta, hogy a munkahelyek nagy részén a 
munkaidő 13 százaléka azzal megy el, hogy 
megpróbálják értelmezni a nehézkes szabá-
lyokat, s beilleszteni azokat a gyakorlatba. 
A kedvezőtlen hazai helyzetképhez tartozó 
„tételek” közül az igazgató kiemelte, hogy 
csökkentek, csaknem leálltak a befektetések, 
öregszik a gazdaság anyagi és technikai bá-
zisa. Ez az egyik legrosszabb hír – jelentette 
ki. A helyzetet csak súlyosbítja, hogy egyre 
gyengébb lábakon áll az innováció, s ennek 
megfelelően elenyészően kevés új magyar 
termék kerül piacra. 

Hullámvasúton  
a vegyipar

A vegyipari termelés Európában 2008 elejéhez 
képest 2009-re ötödével zuhant – ismertette a 
MAVESZ igazgatója. A jelenség Európa szerte 
általános volt, kivéve Lengyelországot, ahol igen 
szerencsésen vészelték át a recessziót. Olyany-
nyira, hogy a termelés az elmúlt két és fél évben 
kissé növekedni kezdett – mondta Budai.

Magyarországon a vegyipar 2006-óta hul-
lámvasúton ül, ami azt jelenti, hogy a gaz-

dasággal együtt mozog: néha jobb, máskor 
rosszabb a helyzet. Az iparág mintegy ötmil-
liárd forinttal járul hozzá a GDP-hez. Az igaz-
gató a kedvezőtlen tények között említette az 
alapanyaggyártás és a festékipar visszaesését, 
jónak minősítette viszont a gyógyszergyár-
tás eredményeit és kimagaslóan jónak a ha-
zai gumiipar helyzetét.

A külkereskedelemmel kapcsolatban 
Budai határozott visszaesésről beszélt, s 
megemlítette azt a tényt, miszerint túl-
súlyban van a tömegtermékek gyártása, 
kevés az olyan iparcikk, amelynek elő-
állításához jelentős hozzáadott értékre 
lenne szükség.

Az alapanyagárak kapcsán az előadó is-
mertette, hogy 2012-ben 1,5-2 százalék volt 
a vegyipar visszaesése, amit a legmerészebb 
álmok szerint is legfeljebb tartani lehet, de 
javítani egyelőre semmiképpen sem. Leg-
alábbis az igazgató erre nem lát esélyt.

Befejezésül Budai kiemelte a VDSZ-szel 
való példaértékű együttműködést, párbeszé-
det. Hozzátette, a MAVESZ nyitott az ágaza-
ti bérmegállapodási tárgyalásokra, ám arra 
is van lehetőség – volt is rá példa korábban 
–, hogy csak nyilatkozatot tett, s a vállalatok 
önként csatlakoztak ehhez. 

Érdekes, közérthető, alapos beszámolót tartott a gazdaság, azon belül is a vegyipar alakulásáról  
budai iván, a maVeSz (magyar Vegyipari Szövetség) igazgatója, aki a VDSz felkérését elfogadva  

vett részt az elnökségi ülés első részén.

áPriliS 28: emlÉknaP az álDozatoknak

Évente 9 ezer halálos munkabaleset
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paragrafus évforduló
az új Ptk.-ról

Fókuszban az egyesül eti változás

Nagyjából jövő ilyenkor, egészen 
pontosan 2014. március 15-én lép 
hatályba az új Polgári Törvény-
könyv (Ptk.). A VDSZ jogászai a 

hatálybalépésig időről, időre rövid tájékozta-
tót tartanak az egyesületekről, családi jogról 
és az öröklésről, mert ezek az új Ptk rendelke-
zéseinek megfelelően változnak majd.  

Az egyesületekre vonatkozó rendelkezé-
sekkel kapcsolatban jelentős változásra kell 
számítani, ezért ebben az írásban elsősorban 
e témával foglalkozunk. A Ptk. hatályba lé-
pésével kapcsolatos átmeneti rendelkezése-
ket még nem hirdették ki, így nem tudható, 
hogy a már működő egyesületek esetén az 
új jogszabályból adódó változásokat mikor 
és milyen mértékben kell majd az alapszabá-
lyokban átvezetni. 

A Ptk. Harmadik Könyvének első része 
rendelkezik a jogi személyekre vonatkozó 
általános szabályokról, a második rész az 
egyesületekre, mint speciális jogi szemé-
lyekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket 
tartalmazza. Az új törvénykönyv megengedi, 
hogy a létesítő okiratban a jogi személyek a 
szabályoktól eltérjenek, kivéve, ha az eltérő 
rendelkezés a Ptk. alapján érvénytelen, vagy 
ha az eltérés más harmadik személy jogait, 
esetleg érdekeit sérti, s ha a tagok kisebbsé-
gének jogait csorbítja, netán a törvényességi 
felügyeletet akadályozza. 

A törvény lehetővé teszi továbbra is, hogy 
a jogi személy létesítő okiratában rendelkez-
zék egyes szervezeti egységeinek jogi sze-
méllyé nyilvánításáról, ha önálló szervezettel 
és vagyonnal rendelkezik. A szervezet elkü-

§
Összeállította: 
Őriné dr. Gracza Zsuzsanna, 
munkajogász

főt meghaladja. Egyesület jogutódlással 
csak akként szűnhet meg, ha másik egye-
sülettel egyesül, vagy ha több egyesületre 
válik szét. 

A jogi személy jogutód nélkül szű-
nik meg, ha meghatározott időtartamra 
jött létre, és a határozott időtartam lete-
lik, ha meghatározott feltételhez kötött 
a megszűnés, és a feltétel bekövetkezik, 
ha a  tagok, vagy az alapítók kimondják 
a megszűnést, vagy az arra jogosult szerv 
megszünteti. Mindez természetesen csak 
akkor lehetséges, ha a vagyoni viszonyo-
kat lezáró eljárást lefolytatták és a bíróság 
a nyilvántartásból törli a jogi személyt. 
Egyesület ezen kívül akkor is megszűnik 
jogutód nélkül, ha megvalósította célját, 
vagy e cél lehetetlenné vált, és új célt nem 
határoznak meg, illetve ha az egyesület 
tagjainak száma 6 hónapon keresztül nem 
éri el a tízet. 

A jogutód nélküli megszűnés esetén – a 
hitelezői igények kielégítése után – a meg-
maradt vagyont az alapszabályban meg-
határozott módon kell felosztani a tagok 
között. Ha ez hiányozna az alapszabály-
ból, a nyilvántartó bíróság jelöli ki azt az 
egyesület céljával megegyező vagy hason-
ló cél megvalósítására létrejött közhasznú 
szervezetet, amelyiknek át kell adni. A 
Ptk. szabályait a hatályos civiltörvénnyel 
nem igen hozták még összhangba, mivel 
a szakszervezeteket elzárták a közhasznú 
jogállás megszerzésétől. 

Az egyesületek fölött a törvényességi 
felügyeletet a nyilvántartó bíróság gya-
korolja. E jogkörében sem vizsgálhatja az 
egyesület döntéseinek gazdaságosságát 
vagy célszerűségét.  Ha a törvényes mű-
ködés helyreállítására tett intézkedések 
nem vezetnek eredményre, a nyilvántartó 
bíróság megszüntetheti az egyesületet. Az 
egyesület tagja, vezető tisztségviselője, a 
felügyelő bizottság tagja a tudomására 
jutásától számított 30 napon belül a bí-
róságtól kérheti, a tagok, vagy az alapító, 
vagy az egyesület bármely szerve által ho-
zott határozat hatályon kívül helyezését. 
Erre abban az esetben van lehetőség, ha 
a megszüntetés jogszabályt sért, vagy az 
alapszabályba ütközik. A határozat meg-
hozatalától számított egyéves, jogvesztő 
határidő elteltével már nem lehet pert in-
dítani. Nem indíthat pert, aki a határozat 
meghozatalához szavazatával hozzájárult, 
kivéve ha tévedés vagy megtévesztés, illet-
ve jogellenes fenyegetés miatt szavazott a 
határozat mellett.  

lönített vagyonából ki nem elégíthető hitele-
zői igényekért a jogi személy köteles helytáll-
ni. Ha a szervezeti egység megszűnik, jogai 
és kötelezettségei a jogi személyre szállnak 
át. Ez nagyon lényeges szabály a származta-
tott jogi személyiségű tagszervezetek szem-
pontjából. 

különleges  
jogállású tagok

Az új Ptk. szerint is változatlanul 10 taggal 
lehet egyesületet alapítani. A tagok jogai és 
kötelezettségei egyenlőek, de van arra lehe-
tőség, hogy különleges jogállásúak is részt 
vegyenek az egyesületben. A tagsági jog 
személyhez fűződő, nem forgalomképes, és 
nem örökölhető. Az egyesület alapítását kö-
vetően a tagsági jogviszony új szabályként 
akként keletkezik, hogy a belépési nyilatko-
zat elfogadásáról a közgyűlés dönt. Ez a jog-
kör átruházható a vezető tisztségviselőkre. A 
tagsági jogviszony megszűnésének eseteit az 
új Ptk. az egyesület általi felmondással bőví-
ti, amit akkor gyakorolhat a közgyűlés, ha az 
alapszabály a tagságot feltételekhez köti, de 
a tag ennek nem felel meg. Tag kizárására 
akkor kerülhet sor, ha az érintett a jogsza-
bályt, vagy az egyesület alapszabályát, a köz-
gyűlés határozatát súlyosan, vagy ismételten 
megsérti. A kizárásra csak az alapszabályban 
meghatározott eljárás szerint van lehetőség; 
s a közgyűlés ezt csak írásba foglalt, indokolt 
határozattal, a jogorvoslatra való felhívással 
teheti meg.

Ülésezni kötelező!
A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve, 
hatásköre a Ptk. szerint csak bizonyos eset-
ben delegálható az egyesület más szervére, 
vezető tisztségviselőjére. Évente legalább 
egyszer ülésezni köteles, ettől eltérni nem 
lehet. A klasszikus taggyűlési hatáskörök 
(alapszabály módosítása, megszűnés elha-
tározása) mellett a vezető tisztségviselők 
megválasztása, a költségvetés, az éves be-
számoló elfogadása, vezető tisztségviselők 
fölötti munkáltatói jogok gyakorlása adja a 
hatásköre gerincét. Az alapszabály módosí-
tásához a jelen lévő tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata, az egye-
sület céljának módosításához vagy megszű-
néséhez a szavazati joggal rendelkező tagok 
ugyancsak háromnegyedes szótöbbséggel 
hozott határozata kell. 

Az egyesület vezetését az ügyvezető, vagy 
az elnökség látja el, így ők az egyesületvezető 
tisztségviselői. Az elnökség létszámaként a jog-
szabály minimum 3 tagot ír elő. A vezető tiszt-
ségviselők megbízatása – a tagok rendelkezése 
hiányában – 2 év. Alapszabályban sem lehet 5 
évnél hosszabb megbízatási időt előírni. 

Felügyelőbizottság  
nélkül nem lehet

Felügyelő bizottság létrehozása kötelező, 
ha a tagok több mint fele nem természetes 
személy, vagy ha a tagság létszáma a 100 

a motim fizet

Pert nyert a vDsz
pert nyert a VDSz a motim kádkő 

kft.-vel szemben, ahonnan há-
rom évvel ezelőtt elbocsátottak 
hat dolgozót, mert nem írták alá, 

a számukra kedvezőtlen, a műszakpótlé-
kukat lecsökkentő munkarend-változás-
ról szóló szerződésmódosítást. a mun-
káltató ezzel az indokkal mondott fel az 
érintett dolgozóknak, ám ezt jogszerűt-
lenül tette, mivel az nem derült ki, hogy 
miért nincs szükség az elbocsátottak 
munkájára. a csaknem három évig tartó 
pereskedésben a panaszosok jogi védel-

mét a VDSz látta el. a győri törvényszék 
a napokban jogerősen döntött: hely-
benhagyta a győri munkaügyi bíróság 
munkaviszony jogellenes megszünteté-
sét megállapító ítéletét. A bírói testület 
elmarasztalta a céget, s az elbocsátott 
munkavállalóknak nyolc havi átlagbér-
nek megfelelő kártérítést ítélt meg. úgy 
tudjuk, a cég vezetősége tudomásul vet-
te az ítéletet, s kifizeti az egykori dolgo-
zóinak a szükséges összeget. Az érintet-
tek többsége hosszú ideig, több mint 20 
évig állt alkalmazásban a cégnél.  

A VDsZ jogászát újabban sokan 
kérdezik az egyesületekkel, 

a családi joggal és az 
örökléssel kapcsolatos várható 

változásokról. Szakértőnk, őriné 
dr. gracza zsuzsa az alábbi 

tájékoztatóban összefoglalja a 
legfontosabb tudnivalókat.

Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. jog-
elődjét éppen száz évvel ezelőtt, 
1913. február 19-én jegyezték be 
Budapesten a cégjegyzékbe Dr. 

Wander Gyógyszer- és Tápszergyár Rt. né-
ven. Az Egis egy kihívásokkal és sikerekkel 
teli évszázadot követően mára Közép-Ke-
let-Európa meghatározó gyógyszergyárai-
nak egyikévé fejlődött.

Magyarország egyik legnagyobb múl-
tú gyógyszergyárának történetét három 
nagy korszak határozta meg: a Dr. Wan-
der, az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár 
(EGYT) és az Egis időszaka. A Dr. Wander 
Gyógyszer- és Tápszergyár Rt. megalapítása 
egy magyar gyógyszerész, Balla Sándor ne-
véhez fűződik, aki 1913-ban a svájci Dr. Al-
bert Wanderrel közösen hozta létre a vegyes 
tulajdonú részvénytársaságot, hogy megva-
lósítsa nagy álmát: a gyógyszergyártást Ma-
gyarországon. 1932-ben létrehozták a válla-
lat saját gyógyszerkutató laboratóriumát is. 

Az 1950-es államosítás során öt kisebb 
magyar céget csatoltak a vállalathoz és 
Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár Nem-
zeti Vállalat néven működött tovább.

Az EGYT-ben folyó kutatás érdeme több 
eredeti készítmény kifejlesztése is. Közü-

lük az egyik legjelentősebb az értágító, si-
maizom görcsoldó benciklán hatóanyagú 
gyógyszer, amelyet 1966-ban hoztak forga-
lomba a magyar piacon, majd a világ számos 
országában. Az originális termék feltalálóit 
1985-ben Állami Díjjal jutalmazták. To-
vábbi sikeres originális EGYT-készítmény 
a központi idegrendszerre ható tofizopam, 
amely 1974-ben került a magyar piacra és 
hamarosan exportja is megkezdődött. A 
két készítmény összesített forgalma ma is 
meghaladja az 5 milliárd forintot.

A nyolcvanas években
Az exportpiaci nyitás indokolta a vállalat 
nevének megváltoztatását is EGYT-ről 
Egisre 1985-ben, ugyanis az EGYT név lát-
tán a külföldi partnerek gyakran egyiptomi 
cégre asszociáltak. A könnyen kimondható, 
megjegyezhető név utalás Pallasz Athéné 
pajzsára, a védelmet jelképezi és az elmúlt 
közel három évtizedben a kiváló minőségű 
gyógyszerek szinonimájává vált.

1995-ben vált az Egis többségi tulajdo-
nosává és stratégiai partnerévé Franciaor-
szág legnagyobb független gyógyszergyára, 
a Servier.

100 éves az egis
Idén ünnepli alapításának 100. évfordulóját az Egis 

Gyógyszergyár Nyrt. Az ünnepi alkalomból felidézzük a gyár 
alapításától mostanáig eltelt időszakban végbement változásokat. 
az összeállításban a cég honlapján és külső forrásokban található 

információkra támaszkodtunk, egyebek mellett dr. lipták judit 
leírásából is merítettünk.
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ülésterem

nak és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
(ILO) követelményeinek megfelelő munka-
ügyi kapcsolatot fenntartani. Székely szerint 
ez kínos lenne, mert a cég Európában neves 
autóipari vállalatok beszállítója.

A vezetőség  
mindent cáfol
– A Hankook Tire vezetősége megdöb-
benését fejezi ki a szakszervezet igaztalan 
vádjaival kapcsolatban – így reagált a cég a 
VDSZ elnökének nyilatkozatára. Hangsú-
lyozták: működése során a vállalat mindig 
betartotta és betartja a vonatkozó törvénye-
ket és rendelkezéseket. A vezetőség szerint 
mindig prioritásként kezelték a dolgozók 
életminőségének folyamatos javítását, ennek 
bizonyítéka az évenkénti béremelés, a jutta-
tási csomag, valamint a dolgozóknak térítés-
mentesen nyújtott meleg étkeztetés, szállás 
és munkába szállítás. A fentieken kívül a 
Hankook semmilyen formában nem kívánja 
kommentálni a szakszervezet vádaskodását. 

(népszabadság)

Gumigyári iDegharc

VdSz: a Hankooknál félnek a tagok

A Hankooknál a szakszervezetek 
– nem kis részben sztrájkfenye-
getéssel – a fizikai munkások 
számára öt és fél százalékos alap-

béremelést értek el az idén, míg a szellemi 
dolgozók átlagosan öt százalékkal többet 
vihetnek haza, még sincs munkabéke a dél-
koreai gumigyártónál – állítja Székely Ta-
más. A Magyar Vegyipari, Energiaipari és 
Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszerve-
zeti Szövetségének (VDSZ) elnöke szerint a 
vállalkozás a fizetések esetében meghátrált, a 
szakszervezet ellen viszont az elnök szerint 
bosszúhadjáratot hirdetett.

Székely azt állítja, hogy a szövetség alel-
nökét, aki a sztrájkbizottság vezetője volt, az 
előzetes bejelentés ellenére sem engedték be 
a Hankook Tire Magyarország Kft. rácalmási 
üzemébe, mondván: a munka törvényköny-
ve rá nem vonatkozik. Álláspontja szerint ez 
nem igaz, mert az Mt. szerint a „szakszerve-
zet képviseletében eljáró, munkaviszonyban 
nem álló személy, ha a szakszervezetnek a 
munkáltatóval munkaviszonyban álló tag-
ja van, a munkáltató területére beléphet”. 
Egyetlen korlát: a „munkahelyen való tartóz-
kodás során a munkáltató működési rendjé-
re vonatkozó szabályokat meg kell tartani”.

Székely végül bejutott, de úgy tapasztal-
ta, hogy a cég emberei a gyárban folyama-
tosan figyelemmel kísérték a mozgását, és 
igyekeztek feljegyezni, kivel és miről beszélt. 
Ezzel önmagában nem lenne baja, hiszen 
neki nem tudnak ártani, de azt elfogadhatat-
lannak tartja, hogy a társaság folyamatosan 
próbálja ellehetetleníteni az érdekképviselet 
működését. Szerinte a közelmúltban például 
mondvacsinált okokra hivatkozva szüntették 
meg egy szakszervezeti tisztségviselő mun-

kaviszonyát, akivel a meghallgatása során 
állítólag még azt sem közölték, hogy ellene 
a munkaköri kötelezettségeinek vélelmezett 
megszegése miatt fegyelmi eljárás folyik.

listáznak?
Ennél is súlyosabbnak tartja a VDSZ elnöke, 
hogy a Hankook listázza a szakszervezeti ta-
gokat. Emiatt az érdekképviselet lemondott 
arról a lehetőségről, hogy a szervezett dol-
gozók tagdíját a fizetésből a cég vonja le, azt 
inkább maguk szedik be. A tagnyilvántartást 
közjegyzőnél helyezték letétbe, így abba a 
munkáltató nem tekinthet be, és senkinek 
sem kell félnie az esetleges retorzióktól.

Székely kifogásolja azt is, hogy a gumigyár 
vezetői akadályozzák a szakszervezeti tiszt-
újítási folyamatot. Most folynak a választá-
sok, s bár ennek kapcsán beszélt a cég HR-
vezetőjével is, az érdekképviselet plakátjait 
mégis rendre eltávolítják, és igyekeznek kor-
látozni a tagokkal való találkozás lehetőségét. 
Megtiltották például, hogy a munkaközi szü-
netet töltő dolgozókkal a pihenőhelyiségben 
találkozzanak, mondván, az érdekképviselet 
munkaidőn kívül keresse a kapcsolatot. Igen 
ám, de a cég a dolgozókat a műszak végezté-
vel bérelt buszokkal szállítja el, és akkor már 
esély sincs arra, hogy az érdekképviselet em-
berei bárkivel is találkozzanak.

Igaz – ismeri el a VDSZ elnöke –, hogy az 
ebédlőt nem minősítették „tiltott övezetté”, 
de ott túl sokan vannak, s a helyiséget beka-
merázták. Az anonimitásukat őrizni kívánó 
szakszervezeti tagok körében ilyen feltéte-
lekkel a szakszervezet Székely szerint nem 
folytathat érdemi tevékenységet.

A VdSz panaszt emelt
Mindezek miatt a VDSZ a Nemzetgazda-
sági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért 
felelős államtitkárához fordult, jelezve, hogy 
a Hankooknál a választott tisztségviselőiket 
megfigyelik, a szabad szervezkedési jogot 
korlátozzák. Székely sajnálatosnak tartja, 
hogy a munkavállalói érdekképviseleti alap-
jogokat éppen a magyar kormány egyik stra-
tégiai partnere veszi semmibe.

A szakszervezeti vezető elmondta, hogy 
mindezzel kapcsolatban megkeresték a Ko-
reai Köztársaság budapesti nagykövetségét 
is. Ha ez sem elég – tette hozzá –, készek 
arra, hogy felhívják a Hankook gazdasági 
partnereinek figyelmét is arra: a cég a szak-
szervezetekkel nem kíván az uniós normák-

semmibe veszik a munkavállalói érdekképviseleti alapjogokat a 
hankooknál, ahol a szakszervezeti tagok titkolják tagságukat, mert 

félnek a retorzióktól – nyilatkozta a Népszabadságnak székely 
tamás, a VDSz elnöke. a szakszervezeti tagdíjat külön szedik be, 

hogy ne tudjon róla a munkáltató

Kevés szabadidőre számíthatnak 
azok, akik a VDSZ meghívására 
jelezték: részt vesznek a Nemzet-
közi Gumiipari Világkonferenci-

án április 22-e és 24-e között Budapesten, 
mert a szervezők sűrű, színvonalas szakmai 

programról gondoskodnak. Ilyen rangú és 
ilyen nagyméretű nemzetközi tanácskozás 
még nem volt a szakmában, főleg nem Ma-
gyarországon, ezért a meghívóknak külö-
nösen ki kell tenniük magukért. Tizenhat 
ország csaknem száz küldötte regisztrált a 
rendezvényre, elhelyezésükről, teljes ellá-
tásukról és a szakmai programok közötti 
kevés szabadidő szórakoztató eltöltéséről is 
a vendéglátónak kell gondoskodnia.

A VDSZ szerencsés helyzetben van, hi-
szen saját székházának díszterme alkalmas 
a tanácskozás lebonyolítására úgy, hogy 
a tolmácsokat is kényelmesen el lehet he-
lyezni. A szállás az alig néhány tízméternyi-
re lévő Benczúr Hotelben lesz, így a mint-
egy száz nemzetközi szakértőnek csak egy 
rövid sétát kell tennie a konferenciaterem 
és a szálloda között.

A VDSZ csapata mindent megtesz a za-
vartalan lebonyolításért.  

ilyen mÉg nem Volt

orszÁg
száz küldötte
a Benczúrban

gigantikus méretű nemzetközi gumiipari Világkonferenciát 
rendez a budapesti benczúr utcai székházában a VDSz április 

22-e és 24-e között. a szervező hívására 16 országból csaknem 
százan jelezték részvételüket a fontos eseményen. A vendéglátók 

a színvonalas nemzetközi előadások biztosítása mellett a 
vendégek kényelmes elhelyezéséről és a kevés szabadidejük 

szórakoztató eltöltéséről is gondoskodnak.

A Hankookról 
A dél-koreai gyár alapkövét 2006 

júliusában fektették le rácalmá-
son, a beruházás 500 millió euróból 
valósult meg. A vállalat folyama-
tosan növelte gyártókapacitását, 
melynek nagysága 2011 októbere 
óta megduplázott. A rácalmási 
gyárban jelenleg 2200 ember dol-
gozik, az üzem kapacitása most napi 
szinten 34 000 gumiabroncs. Az 
üzemben gyártott abroncsok nagy 
része európai piacra kerül. A cég 
magyarországi működése óta 15,8 
milliárd forintos állami támoga-
tásban részesült, amit elsősorban a 
versenyképességének növelése és új 
munkahelyek megteremtése érde-
kében kapott.

16
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más-kor
fiatalok az inDuStriallban

Helyzetgyakorlat és valóság

A világszervezet 2012. évi dönté-
seinek egyike volt, hogy létre 
kell hozni egy nemzetközi ifjú-
sági hálózatot kiépítő tagozatot 

az IndustriAll szakszervezeti szövetségen 
belül. Hazánkat négy fiatal tisztségvise-
lő képviselte, név szerint Tábi Melinda, a 
kecskeméti Mercedes gyár tisztségviselője, 
Beőthy-Fehér Szabolcs, a Szakszervezeti 
Ifjúsági Szövetség elnöke, Glasz Miklós, a 
VDSZ ifjúsági tagozatvezetője és Kovács 
László, a VDSZ ifjúsági tagozatának alelnö-
ke, a VDSZ országos titkára. A nemzetközi 
delegáció tagjai – a teljesség igénye nélkül 
– Belgiumból, Bulgáriából, Finnországból, 
Máltából, Franciaországból, Svédországból 
is érkeztek, nyelvi akadályok mégsem vol-
tak, hiszen az angol, német és francia vala-
melyikét mindenki tárgyalóképes szinten 
beszélte.

A megjelent fiatalok személyes beszá-
molói csaknem teljes képet festettek az eu-
rópai szakszervezeti ágazatok helyzetéről, 
hiszen kollégáink egyebek mellett a gáz- és 
vegyipar, a textil- és fémipar, a gyógyszer-
ipar, valamint a szolgáltatóipar területeiről 
is érkeztek.

Vegyes a kép
Vegyes kép alakult ki az egyes országok 
szakszervezeteinek céljáról és küldetéséről, 
a tapasztalatok szerint sok ország küldötte 
arról számolt be, hogy hazájában inkább a 
szolgáltató típusú modell szerint működik 
az érdekvédelem (Magyarország is inkább 
ilyen), míg másutt magáért a mozgalomért, 
az összefogás erejében bízva csatlakoznak 
szívesebben az emberek. Általános tapasz-
talat, hogy országos szinteken az ágazatok 

szervezettségi szintje alacsony, bár néhány 
üdítő kivétel – például Svédország és Izland 
– azért akad. 

A 18 országból érkezett fiatal által kö-
zösen feltárt európai helyzetkép vázolása 
után a résztvevőket 4 csoportra osztották, 
s azonos címszavak és témák alapján öt-
letbörzét tartottak, amelyen az érveket és 
megközelítésmódokat a gyakorlatban is 
kipróbálhatták, ütköztethették. Egyes cso-
portoknak a fiatalok foglalkoztatási hely-
zetével kapcsolatos megoldási lehetősége-
ket kellett keresniük, különös tekintettel 
arra, hogy milyen eszközök állnak rendel-
kezésre a fiatalok szociális integrációjának 
elősegítésére. Arra keresték a választ, hogy 
ebben a tekintetben a régiós, országos és 
nemzetközi szervezeteknek milyen poten-
ciális feladataik vannak. A beszámolókon 
számos érdekes, sőt tanulságos előadást 
lehetett hallani. 

Egy másik feladat kapcsán arra próbáltak 
a csoportok választ találni, hogy miként te-
hetnék láthatóbbá, a fiatalok számára is test-
közelibbé a szakszervezeti tevékenységeket. 
A tagbevonásnak számos lehetőségét meg-
tárgyalták. Megállapították egyebek mellett 
azt is, hogy sok ország szakszervezetének 
már jelenleg is igen hasznos, részletes, elekt-

ronikusan is elérhető kiadványai vannak. 
Ezeket összegyűjtve a magyar küldöttek is 
tartalmas információkkal bővítették isme-
reteiket, amelyeket a hazai szakszervezeti 
munkájuk során is alkalmazni fognak. Erre 
szükség is van, hiszen a fiatalok csaknem 30 
százalékos munkanélküliségi aránya messze 
meghaladja az általános, a teljes lakosságra 
nézve 10 százalék körüli átlagértéket. Azon-
ban Európában sajnos nem állunk egyedül 
ezzel az ifjúsági problémával: tény, hogy 
Spanyolországban mintegy 55 százalékos a 
fiatalok munkanélküliségi aránya.

országjáró buszos 
tagtoborzás?
Hatékonyan kell fellépniük a fiataloknak 
is a szakszervezetek egyesített erejével, 
modernizálódó eszköztárával, az ifjú 
aktivisták lelkesedésével olyan progra-

mok kidolgozásában, amelyek egyrészt 
megfelelően tájékoztatnak, másrészt 
döntéshozói szinteken is jobb feltétele-
ket teremtenek számukra – összegezték 
a tapasztaltakat a magyar küldöttek. A 
delegációk tagjai a megbeszélések során 
hasznos ötleteket kaptak például a duális 
képzési modellekre, a szervezettségi tér-
képek összeállítására, az ifjúsági garancia-
programok kialakítására, a mobilitásra, 
vagy az európai szabályozói reformokra. 
A magyarok számára talán leginkább 
Ausztria és Németország szakszervezeti 
ifjúsági megoldásai tűnnek példaértékű-
nek. Felmerült hatékony ismeretterjesztő 
és tagtoborzási megoldásként a „szak-
szervezeti országjáró buszos kampány” 
lehetősége is, amelyet a korábbi osztrák 
vegyész ifi vezető kollégánk, aki immár 
a PRO-GE szakértője, Bruno Kamraner 
javasolt azoknak a szakszervezeteknek, 

akiknek van rá lehetőségük, s valóban ko-
molyan veszik a tagsággal való személyes 
kapcsolat motiváló hatását.

A nemzetközi találkozó portugál hely-
színén kellemesen enyhe, tavaszias időjá-
rás fogadta a résztvevőket, és az óceánpar-
ti panorámát nyújtó tárgyalóközpontból 
való kilépést követően kötetlenebb for-
májú, személyes beszélgetésekre is sort 
kerítethettünk. Az új ismerettségek jó 
alapjául szolgálnak a további szakmai 
egyeztetésekhez, amelyek nem csupán a 
megbeszélések napjaira korlátozódnak, 
hiszen az internet segítségével napi szin-
ten kapcsolatban tudunk maradni, sőt 
egymás segítségére lehetünk, akár ezer 
kilométeres távolságokból is. Az Industri-
All ifjúsági tagozata legközelebb ősszel ülé-
sezik, Bécsben.

lejegyezte: kovács lászló, 

a VDSz országos titkára, ifjúsági alelnök

létre kell hozni egy nemzetközi ifjúsági hálózatot kiépítő tagozatot 
az industriall szakszervezeti szövetségen belül, egyebek mellett 

ennek érdekében gyűlt össze Portugáliában, Sesimbra városában 
18 országból 34 fiatal tisztségviselő, március 21-23. között. a 
gigantikus szakszervezeti szövetség 35 ország csaknem 220 

tagszervezetét, 23 iparág több mint 7,1 millió tagját képviseli.
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kitekintőéletmód
hol kezDőDik az euróPai Demokrácia?

sokan azt sem tudják, 
mi A szAkszervezet 

Tizennegyedik alkalommal rendez-
ték meg április 10-11. között azt a 
nemzetközi konferenciát, amelyet 
a  Szociális Európa védelme ösz-

szefoglaló néven indított az Otto Brenner 
Alapítvány, a Friedrich Ebert Alapítvány, 
a Hans Böckler Alapítvány és az Európai 
Szakszervezeti Szövetség. A nemzetközi ta-
nácskozásnak ezúttal Lipcse adott otthont, 
a világ számos országából összesen kétszáz-
ötvenen vettek részt.

A város polgármester-helyettese megnyi-
tójában hangsúlyozta, érződik, hogy elma-
radtak az ország egyesülése után beáramlott 
nagy pénzek, ezért már nincs, ami élénkítse 
a gazdaságot, s nagy erőket kell megmoz-
gatni ahhoz, hogy az Unió új pénzügyi cik-
lusában a város és a régió minél több anyagi 
forráshoz jusson. A vásárvárosi szerep és a 
kulturális élet nagyon fontos – szögezte le –, 
de a fő irány a városban az autó- és a nyom-
daipar, a kutatásfejlesztés és az oktatás.

Marek Balicki, a lengyel Szolidaritás 
mozgalom egykori tisztségviselője, kór-
házigazgató, volt egészségügyi miniszter 
hangsúlyozta: országában a válság miatt ve-
szélyben vannak a közös programok. Elmúlt 
a 2004-es nagy pillanat, s az akkor kiharcolt 
nagy lehetőségek – szabad utazás, külföldi 
tanulás és munkavállalás -, ma már mind ke-
vésnek bizonyulnak. Nem vált be az ígéret, 
hogy a gazdasági növekedés mindenki szá-
mára előnyökkel jár. Az időközben bekövet-
kezett gazdasági válság rossz időben találta a 
társadalom szegényebb rétegeit.  Az államok 
elsősorban a közkiadások csökkentésével és 
a bankok támogatásával kerülik el az össze-
omlást.  Nagyon magas a munkanélküliség 
– 14 százalék, 2,5 millió ember – Lengyel-
országban, főleg a fiatalok körében, ahol 35 
százalékos az arány. Fontos lenne folytatni 
az integrációt és erősíteni a közös európát. 
Harcolni kell a semmire sem jó munkaszer-

ződések ellen, amelyek nem tartalmaznak 
szociális elemeket, s nem nyújtanak bizton-
ságot a munkavállalók számára – jelentette 
ki egyebek mellett Balicki. A lengyel szak-
értő kiemelte: ha nem teremtenek új mun-
kahelyeket, s nem lesznek új programok az 
oktatásban, akkor ez a sajnálatos folyamat új 
nacionalista hullámokat gerjeszthet a közös 
Európa ellen. A pártoknak, főleg a kormány-
zó pártoknak többet kell egyeztetniük a szo-
ciális partnerekkel és a népet akkor is meg 
kell hallgatni, amikor nem a választásokról 
van szó – szögezte le a szónok.  A szak-
szervetek szerepe ennek a párbeszédnek a 
generálása, tényszerű leírása a rossz gazda-
sági döntéseknek, amelyek veszélyeztetik a 
szociális Európát. Az előadó kérdésre kifej-
tette, hogy a szociális munkában náluk Len-
gyelországban nagy szerepe van a katolikus 
egyháznak, mert Ferenc pápa meghirdette a 
szegénység elleni harcot.

Mi legyen a fiatalokkal?
Ahhoz, hogy a fiatalok érdekeit képviselni 
tudja a szakszervezet, szerveződniük kell – 
szögezték le a tanácskozás résztvevői. Nem 
elég, ha csak egy-egy ügy miatt mennek ut-
cára, hanem mindenkor, még az őket nem 
érintő ügyekben is szolidaritást kell vállal-
ni. A nyugatról jött vállalatoknál magas a 
szervezettségi arány, de a kis- és középvál-
lalatoknál gyakorlatilag nulla. Sokan még 
azt sem tudják, mi a szakszervezet, s mi a 
szolidaritás. A szakszervezeteknek minden 
szinten azon kell dolgozni , hogy terjesz-
szék a szolidaritást és határokon átívelő 
programokkal segítsék a szociális Európa 
kialakítását. A fiatalok nem távoli fátyolos 
jövőképre várnak, hanem konkrét cselek-
vésekre, amelyek a jövőt garantálják – álla-
pították meg a szakszervezeti küldöttek.

(lejegyezte glasz miklós, VDSz ifjúságitagozat Vezetője)

Pozitív változásokat nem hoz a gazdasági válság kezelése, magas 
a munkanélküliségi arány, főleg a fiatalok között, és egyre 

fontosabb a nemzetek tapasztalatainak megosztása egymással. 
nagyjából így lehetne összefoglalni az otto brenner alapítvány, 

a friedrich ebert alapítvány, a hans böckler alapítvány és az 
európai Szakszervezeti Szövetség által, április 10-11. között 

szervezett nemzetközi konferencia üzenetét. az előadók idén 
lengyelországgal, csehországgal és németország szociális 

helyzetével foglalkoztak. fontos üzenet: az európai demokrácia  
a választások után kezdődik, nem ott ér véget.

VDSz 6. SPort- ÉS egÉSzSÉgnaP          

Hagyományőrzésből  jeles

A már szokásos gazdag programra, 
fergeteges hangulatra, ízletes ebéd-
re, nagy sportrangadókra és izgal-
mas főzőversenyre készülhetnek 

idén is azok a VDSZ-tagok, akik ellátogatnak 
szeptember 7-én a Chinoin Tábor utcai sport-
telepére. Ezúttal is ott lesz ugyanis a szakszer-
vezet szeptemberi hagyományos Sport és 
Egészségnapja, sorrendben a hatodik. 

A rendezvény évről évre egyre népsze-
rűbb, időjárástól függetlenül ezrek érkez-
nek a közös kikapcsolódásra, ami a tanítás 
kezdetén még jó alkalom egy önfeledt szó-
rakozásra.

A szervezők úgy tervezik, hogy a különféle 
egészségügyi szűrésekkel és életmód tanács-
adásokkal is tűzdelt program idén legalább 

annyira érdekes, hasznos és szórakoztató le-
gyen, mint korábban is minden alkalommal. 
A különféle vetélkedők természetesen idén 
sem maradhatnak el, a gyerekek biztonságos 
szórakoztatása idén is kiemelt cél lesz, de 
számos egyéb hasznos szolgáltatást is garan-
tál a VDSZ a tagjai számára.

A szakszervezet vezetősége fontosnak 
tartja az ágazathoz tartozó kollégák egészsé-
gét, a megfelelő életmód kialakítását, s ha ez 
a rendezvény egy picit is segít a szemléletfor-
málásban, már megérte a fáradozást – vélik a 
szervezők.

A nagysátorban is nagy 
lesz a hangulat
Bár a pontos program még nem alakult ki, 
a szervezők arra törekednek, hogy legalább 
olyan színvonalas legyen, mint eddig min-
dig. A nagysátor például olyan helyszíne volt 
a különféle kulturális műsoroknak, amely 
szakadó esőben is garantálta az egész napos 
jó hangulatot. Nagysátor idén is lesz, fellé-
pők sokasága várható ezúttal is, s talán még 

bohóc is ellátogat a gyerekekhez, hiszen a pi-
ros orrú fellépőnek mindig osztatlan sikere 
van a kicsik körében.

Ebben nem ismerünk 
tréfát
A focipályán minden évben vérre menő küzde-
lem folyik a VDSZ kupáért. A pályán kívüli jó 
barátok a gyepen, a sípszó után nem ismernek 
tréfát, ha a győzelem a tét. Persze a legkemé-
nyebb összecsapások is a sportszerűség határa-
in belül zajlanak, de tény: a fociban nem ismer-
nek tréfát. Fiatal srácok és komoly családapák 

Hatodik alkalommal rendezi meg idén szeptember 7-én a VDsZ az 
évről évre egyre népszerűbb Sport- és egészségnapot.  

a már hagyományos családi rendezvényre ezrek készülnek, jó 
alkalom ez a nyári vakáció végén, a tanév elején még egy közös 
kikapcsolódásra. a VDSz 6. Sport- és egészségnapjának idén is a 
chinoin ad otthont: az újpesti sporttelepére várják a szervezők a 

kikapcsolódni, együtt szórakozni vágyó tagokat. a rendezők, no meg  
a vendégek is remélik, az időjárás idén is kegyes lesz hozzájuk.

egymás mellett, esetleg egymás elleni csapat-
ban küzdenek a győzelemért. Többfordulós, fá-
radhatatlan küzdelem ez, de az amatőr focisták 
alig várják, hogy izzadhassanak végre a napon, 
vagy bőrig áztathassák magukat a pályán, ha ép-
pen esőben kell játszaniuk. Készülnek rá, szá-
mítanak a VDSZ családi napjára tervezett rang-
adóra, s ennek megfelelően komolyan veszik az 
egyenes kiesés alapján zajló küzdelmet.

Jól kifőzzük
A bográcsokban idén is egész nap rotyognak 
majd a legfinomabb ételek. Minden évben 
tucatnyi csapat nevez a főzőversenyre, min-
denki a legjobbat vagy éppen a legkülönlege-
sebb ízt akarja bemutatni a szigorú zsűrinek.  
A versenybe – mint mindig – az idén is be-
számít a terített asztal látványa, ezért szebb-
nél szebb módon díszítik majd  az egyébként 
egyszerű műanyag „tábori” berendezést.

A gulyás, a halászlé, a töltött káposzta és 
a marhapörkölt mellett minden alkalommal 
számos tájjellegű étel is készül a kondérok-
ban. Vélhetően így lesz ez idén is. 
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szabadidő
idén is lesz alkimista tábor
„az én kísérletem” programban előzetes 
szakmai megbeszélés után egyszerű 
anyagokkal kivitelezhető biztonságos 
kísérleteket mutathatnak be az „alkimisták”. 
ne feledkezzél el a strandfelszerelésről!
tervezzél „logót” az ötvenedik születésnapját 
ünneplő Vegyészeti múzeumnak. (Díjazás a 
táborzárón.)
a szállás helye: balatonfűzfő, Veronika Panzió – 
a balatontól nyolcvan méterre.

A 13. Alkimista tábor szponzorai:
1. huntsman zrt., Pétfürdő
2. nitrogénművek zrt., Pétfürdő
3.  omm Vegyészeti múzeumát támogató 

alapítvány, Várpalota
4. Pannon egyetem, Veszprém
5. Promotor hungary kft., Pétfürdő
6. richter gedeon nyrt., Dorog
7. teVa gyógyszergyár zrt., Debrecen

JElEnTkEzéSI lAP Az „AlkIMISTA” TÁBorBA
név, osztály:  .....................................................................................................................................................................................................................................................................

iskola megnevezése, cím:  ...........................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Időpont: 2013. július 01. – 2013. július 06.

lakcím (telefonszám): ....................................................................................................................................................................................................................................................

(mobilszám): .................................................................................. e-mail cím:  ..........................................................................................................................................................

Érdeklődési kör: ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Hangszerismeret:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................
(ha lehet, hozd el)

Szülő aláírása:  ..................................................................................................................................................................................................................................................................

2013………….......………........….hó……............…nap
_____________________________________________

jelentkező aláírása 

a jelentkezőnél marad
a szaktábor kötetlen formában szeretné minél több fiatal érdeklődését a természettudományok felé fordítani, sokoldalúan bemutatni a kémia helyét és szerepét a mindennapokban, s megszerettetni e tudo-
mányt. lehetőség szerint kísérleteket, üzem- és intézménylátogatásokat, terepgyakorlatokat szervezünk. a 13. alkalommal meghirdetett országos tábort ebben az évben több új programmal színesítjük, újra a 
thury-várban, az ötven éves Vegyészeti múzeumban. legyél szíves 3-4 perces bemutatkozást segítő ismertetőt készíteni magadról!

Jelentkezési határidő: 2013. május 30.

információ: e-mail: vegymuz@vegyeszetimuzeum.hu vagy levélben: országos műszaki múzeum Vegyészeti múzeuma, 8100 Várpalota, thury-vár. 
tel.: 06-88/575-670, 06-30-822-3465 (Vargáné nyári katalin múzeumvezető), 06-70-264-8367 (kapocsi margit katalin táborvezető)
kérjük, a jelentkezési lappal együtt küldjék el a fenti címre a 35 ezer forintos részvételi díj befizetését igazoló csekk másolatát is, s a pontos adatok feltüntetésével jelezzék a számlaigényt is, amennyiben van.
az országos műszaki múzeum Vegyészeti múzeumát támogató alapítvány számlaszáma: 11748076-20008237 (közlemény rovatban megjegyzés: alkimista tábor). 
az étkezéssel kapcsolatos külön kéréseket – például vegetáriánus – feltétlenül kérjük előre jelezni.

#

Előfizetői számlaszám: VDSZ 11706016-20105626

a          áprilisi 
számából

A        szerkesztősége 
jutalékért dolgozó 

üzletkötőket keres.  
Jelentkezni: 

Német H. Erzsébet főszerkesztőnél 
06 (30) 274-8722-es telefonszámon lehet. 

  betiltott motorozás
A rendőrség megtiltotta a Nemzeti Motorosok az 
Élet menete idejére – április 21-re – egyértelműen 
provokatív céllal tervezett, „Adj gázt!” elnevezésű 
demonstrációját – adta hírül a Magyar Helsinki 
Bizottság és Társaság a Szabadságjogokért 
(TASZ) jogvédő szervezet Szakértőket kérdezünk a 
részletekről.

  Fókuszban 

az egyesületi változás
A VDSZ jogászát újabban sokan kérdezik az 
egyesületekkel, a családi joggal és az örökléssel 
kapcsolatos várható változásokról. Szakértőnk, 
Őriné dr. Gracza Zsuzsa az alábbi tájékoztatóban 
összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat.

  május 1.
Az elmúlt évtized legnagyobb összefogására 
készülnek a szakszervezetek. Annak ellenére, 
hogy a konföderációk némelyike külön ünnepel a 
többitől, lesznek, amelyek tömegeket vonzanak a 
megszokott helyszínre, a városligeti Nagyrétre, 
mert előre megüzenték: meglepetésre készülnek. 
Olyan meglepetésre, amelytől az aktuális hatalom 
nem lesz boldog.

6 HÁTTÉR, INTERJÚ  

Nemzeti Gazdasági és Tár-
sadalmi Tanács – így hív-
ják az érdekegyeztetés új 

fórumát, amely az Országos Ér-
dekegyeztető Tanács helyébe lé-
pett A szaktárca indoklása szerint 
az OÉT, a Gazdasági és Szociális 
Tanács, valamint a Gazdasági 
Érdekegyeztető Fórum egymás-
sal párhuzamosan sok témában 
egymást átfedve működtek, ezért 
hívták életre az NGTT-t.

A Grósz-kormány határozata 
indította útjára 1988 decemberé-
ben az OÉT-t, amely egy évvel 
később, 1989. december 5-én, a 
Németh Miklós vezette kormány 
idején alakult meg. Az OÉT 23 
éven át a kormány, a szakszerve-
zeti konföderációk és a munkál-
tatók országos szintű érdekkép-
viseleteinek fóruma volt, célja a 
munkavállalók, a munkáltatók 
és a kormány érdekeinek, törek-
véseinek feltárása, egyeztetése, 

megállapodások létrehozása, or-
szágos konfliktusok megelőzése, 
rendezése, információcsere, ja-
vaslatok, alternatívák vizsgálata. 
Tevékenysége kiterjedt a gazda-
ságot, a foglalkoztatást és a jöve-
delmeket befolyásoló, az adó- és 
járulékfizetéssel, valamint a költ-
ségvetéssel összefüggő témákra, 
jogszabály-tervezetekre is. Igaz, 
működését az Országgyűlés csak 
2009. június 22-én szabályozta 
törvényben, amit a parlament 
293 „igen” szavazattal fogadott 
el, tehát a Fidesz támogatásával 
is. Az OÉT-törvény objektív krité-
riumokat határozott meg, ame-
lyek alapján az érdekképviselet az 
OÉT tagja lett.

Az OÉT gyakorlati munkája 
egyébként elsősorban a kormány 
által előterjesztett, a munka vi-
lágát érintő törvényjavaslatok 
megvitatására terjedt ki, vagyis 
alapvetően operatív fórum volt. 

Hosszas viták, kemény alkuk 
eredményeként itt született meg-
állapodás évente a minimálbérről 
és az országos bérajánlásról is. Az 
kétségtelen ugyanakkor, hogy az 
OÉT-nek nem volt vétójoga, nem 
volt módja a kormányzati intézke-
dések megakadályozására.

Az érdekegyeztetés „átalakí-
tása” egyébként nem váratlan 
lépés volt, hiszen Orbán Viktor 
miniszterelnök röviddel az új, 
Fidesz-KDNP-kormány megala-
kulása után közölte: a kormány 
nem tekinti kőbe vésettnek az ér-
dekegyeztetés akkori formáját. Az 
érintettek, vagyis a munkaadók 
és a munkavállalók érdekkép-
viseleteik sokszor és sok helyen 
hangoztatták, hogy a partnerek 
nélkül nemcsak törvénytelen, de 
sokkal nehezebb is a törvényalko-
tó munka, az intézkedések elfo-
gadtatása, hiába. 

(K. J. E.)

Megrendelem a Dolgozók É Lapja című újságot _______ példányban 
negyedévre 297 Ft  fél évre 594 Ft  egy évre 1188 Ft 

Megrendelő neve: ...........................................................................................................................................................

Irányítószám: .................Település: .................................... Utca:.................................... Házszám: .................

Telefon:. ......................................  Fax: ......................................... E-mail: ..............................................................

ELŐFIZETŐI SZELVÉNY IMPRESSZUMIMPRESSZUM

 című újságot _______ példányban 

 ...........................................................................................................................................................

 .................

 ..............................................................

 ...........................................................................................................................................................

 .................

 ..............................................................

Dolgozók É  Lapja 
FELELŐS KIADÓ: 

 

FŐSZERKESZTŐ: 

Telefon: Fax: E-mail:

A GRÓSZ-KORMÁNY LÉTREHOZTA, AZ ORBÁN-KABINET ELTÖRÖLTE   

Az érdekegyeztetés 
átalakítása várható volt

V É L E M É N Y
„A kormány csak az erő nyelvén ért”

Miért volt fontos 23 évvel ezelőtt az OÉT megalakítása?

Milyen hatással lesz a munka világára 
az OÉT megszüntetése?

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács pótolhatja-e az OÉT-t, s ha nem, akkor 
ez milyen problémákat jelent a munkavállalók számára?

Milyen szerepük marad az országos konföderációknak akkor, ha a kormány egyol-
dalúan dönt például a következő évi minimálbérről, illetve a béremelési ajánlásról?

Ön, mint a munkaügyi konfliktusok esetén leggyakrabban felkért közvetítő hogy 
látja, az új sztrájktörvény alapján lehet ma Magyarországon törvényesen munka-
beszüntetést tartani?

Az egyre szaporodó, folyamatos tüntetések megakadályozzák a kormány munka-
vállaló ellenes intézkedéseit?

Volt-e létjogosultsága, illetve értelme a szakszervezeti akcióegység megalakítá-
sának?

Megakadályozható a szakszervezetek működésének ellehetetlenítése?

Hogy tudnának megfelelni a szakszervezetek a ma előttük álló kihívásoknak?

KUN J. ERZSÉBET

Milyen hatással lesz a munka világára 

„Levelező tagozatos népi konzultáció…”

A
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JEGYZET
KOMOLYAN?
A kormányszóvivő nem ér-
tette, miért az egyetemi és 
a főiskolai hallgatók tün-
tetnek a felsőoktatásban 
tervezett ingyenes keret-
számcsökkentés ellen, mi-
kor ez a változás már nem 
is őket, hanem a mostani 
gimnazistákat érinti. Vagy-
is, Giró-Szász András azt 
üzeni, mindenki csak a 
maga dolgával foglalkoz-
zon, s ne törődjön olyasmi-
vel, ami nem közvetlenül a 
saját bőrére megy. Ha még 
oly vérlázító, akkor sem. 
Ez aztán a tiszteletre méltó 
szemlélet! – mondhatnánk, 
ha nem tartanánk attól, 
hogy néhányan azt hiszik, 
komolyan gondoljuk. Nem 
gondoljuk komolyan. És 
szerencsére a diákok sem 
gondolták komolyan. Ki-
álltak az esélyegyenlősé-
gért, az ingyenes tudáshoz 
való jogért, magukért, s 
végső soron az ország fej-
lődéséért. Ezek a fiatalok, 
akik kulturáltan, ám annál 
határozottabban küzdöttek 
egy vérlázító reform beve-
zetése ellen, példát mutat-
tak. Megmutatták azok-
nak, akik önös érdekeik 
miatt évek óta képtelenek 
eltávolodni bársonyszé-
küktől, hogy kell mindent 
egy lapra téve küzdeni egy 
célért. A szakszervezetek 
egy része szolidáris volt a 
tüntetőkkel, több ágazat is 
közleményben jelezte szim-
pátiáját. Reméljük, egyes 
fásult vezetők figyeltek, s 
levonták a bölcs konzek-
venciát: van mit tanulni a 
fiatalabb generációtól.  

5. oldal

DECEMBER 
D  É  L  

II. évfolyam
12. szám

99 Ft

Megkezdődött a Feren-
ciek tere átépítése, 
a Belváros főutcája projekt második üteme; de-cember 3-a óta munkagépek dolgoznak az Erzsébet híd felhajtójánál, a Szabad sajtó úton. Lapzártánkig elmaradt viszont a forgalmi káosz, ame-lyet az átépítési munkálatok miatti lezárások hírére prog-nosztizáltak a szakemberek és a belvároson átutazók. A ke-rület alpolgármestere, Puskás András az InfoRádiónak adott interjúban ezt azzal magyaráz-ta, hogy az utóbbi időszakban sokkal kevesebben használták például a lezárt Y-aluljárót, mint korábban.

Puskás kiemelte: a beruhá-zás teljes ideje alatt igyekeznek megoldani, hogy az Erzsébet hídról jobbra lehessen kanya-rodni a Március 15-e tér felé. Az eddigi 2x3 sávból most 2x2 sávot használhat a forgalom, de ez sem okoz akkora fenn-

akadást, mint amivel előzete-sen a szakemberek számoltak.A gyalogosokat a metróaluljá-ró átépítésének megkezdése fog-ja majd érinteni. Az autósoknak azonban nem kell aggódniuk – legalábbis az V. kerületi ön-kormányzat szerint –, a Kossuth Lajos utca az átépítés után is két-szer két sávos marad, áteresztő képessége nem csökken.
A kivitelezésre kiírt pályáza-tot az EU-Line Építőipari Zrt. és a Penta Általános Építőipari Kft. nyerte. A beruházáshoz uni-ós forrásokat is felhasználnak, a projekt összértéke csaknem 4,1 milliárd forint

Egyesek szerint koncepciós el-
járás indult az utolsó önkor-
mányzati cégvezető, Bátyai Edina, a Szegedi Szabadtéri Já-tékok Nonprofit Kft. ügyvezetője ellen, akit még az előző ciklusban, az MSZP-s többség idején nevez-tek ki. A kulturális szakember 2004 óta bizonyíthatóan sikeresen vezeti a Szegedi Szabadtéri Játéko-kat, most „bizalomvesztés” címén menesztik. Erről a Fidesz-KDNP frakció tagjainak és a Jobbik kép-viselőjének szavazatával döntött a szegedi közgyűlés azt követően, hogy a jobboldali politikusok köré-ben kicsapta a biztosítékot a Regi-

onális Összművészeti Központban – REÖK-palota – kiállított ins-talláció, amely tizenkét tányéron fekáliát ábrázolt. A gyors indoklás akkor így szólt: bizalomvesztés.  A hivatalos magyarázat egy má-sik változata szerint az igazgatónő „nem hozta a számokat”. A kor-mánypárti frakció régóta kereste a fogást az igazgatón, ezért kapó-ra jött a „botrányos” installáció.  A testület kulturális bizottságá-nak elnöke szerint „a többség ér-telmezésében Leonardo da Vinci  Az utolsó vacsora című remekmű-vét gúnyolták ki  azzal, hogy egy asztalra tizenkét tányérnyi fekáliát 

raktak egy  levágott kéz társaságá-ban. Mindezt közpénzből állítot-ták ki. A folyamat eredményeként a tulajdonosi bizalom megren-dült”, ezért döntött a kulturális bizottság úgy, hogy kezdeményezi 

az igazgató felmentését – szögezte le a testület elnöke. Kohári Nán-dor, a Bátyai Edina menesztéséről szóló határozatot jegyző fideszes képviselő szerint viszont a Szege-di Szabadtéri Játékok jelentős és folyamatos bevételcsökkenése, a fesztivál körül kialakult botrányok és provokációk miatt elkerülhetet-len Bátyai Edina menesztése.
Botka László (MSZP) polgár-mester – élve az önkormányzati törvényben adott jogkörével – nem írta alá a menesztést, de közölte, amennyiben a javaslat a rendkívüli közgyűlésen (lapzártánk után – a szerk.) is megkapja a többséget, au-

tomatikusan hatályba lép. Botka a rendkívüli közgyűlés időpontját bejelentő Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „ami történik, nem Szeged szégyene, hanem azé a tizenöt képviselőé, akik ezeket a 

törvénytelen és kárt okozó javasla-tokat megszavazták. Adjunk nekik esélyt, hogy meghallják a szegedi-ek felháborodott hangját, és legye-nek képesek korrigálni a városnak hátrányos döntéseiket!”

Munkagépek 
a Belváros új főutcáján

Vezetőváltás a Szegedi Szabadtéri Játékoknál

BIZALOMVESZTÉS?

PETÍCIÓ a kirúgott igazgatóért

Bátyai

K ellemes karácsonyi ünnepeket  és boldog új évet kívánunk!

A nácizmus ellen

MEGTÖRT A JÉG

FIZETŐS FELSŐOKTATÁS

Az elmúlt évtizedekben nem volt példa arra, hogy valami annyira egységbe tömörítse az ország lakosságát, mint Gyöngyösi Márton, a Jobbik parlamenti képviselőjének hírhedtté vált felszólalása. Össze kellene írni, hogy „az itt élő, és különösen a magyar Országgyűlés-ben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzet-

biztonsági kockázatot jelent Magyarország számára” – mondta. A kijelentés bombaként robbant, az emberek politikai pártállásuktól függetlenül összekapaszkodtak, hogy együtt tiltakozzanak a félelmet keltő listázás ellen. A Kossuth térre hirdetett Tömegtüntetés a nácizmus ellen című rendezvényre végelátha-tatlan tömeg gyűlt össze. 
2. oldal
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4. oldal

JEGYZET

SZAVAZHATUNK
A következő parlamenti válasz-

táson – mint 1990 óta mindig – 

előzetes regisztráció nélkül vehet 

részt, aki Magyarországon szere-

pel a népesség-nyilvántartásban 

– ez következik az Alkotmány-

bíróság január első napjaiban 

kihirdetett határozatából, amit a 

Fidesz ezúttal elfogadott. 

Nyilván számoltak azzal, ha ke-

ménykednek, és ragaszkodnak 

az előzetes regisztrációhoz, a 

strasbourgi emberi jogi bíróság 

előtt bukják el az ügyet, mert 

a feliratkozás az alkotmányos 

alapjog szükségtelen korlátozását 

jelentheti. Meg azt is tudomásul 

kellett venniük, hogy az előzetes 

regisztrációt a fideszes szavazók 

többsége sem támogatja.

A tervezetet egyébként a kor-

mányoldal nem tudta elfogad-

ható érvekkel alátámasztani. 

Hivatkoztak például arra, hogy 

a határon túli magyarokat csak 

előzetes jelentkezés alapján vehe-

tik fel a választói névjegyzékbe. 

Később előhozakodtak azzal is, 

hogy több százezren külföldön 

dolgoznak vagy tanulnak, és ők 

csak akkor élhetnek a választó-

jogukkal, ha kérik a névjegyzék-

be vételüket. 
Ez azonban nem indokolja, 

hogy nyolcmillió határokon be-

lüli magyart is vegzatúrának te-

gyenek ki. Inkább „a választási 

kampány finisében az ellenfelet 

démonizáló, lebutított kampány-

szövegekre vevő vadbarmok” 

kizárása lehetett a cél – nyilat-

kozta név nélkül a Népszabad-

ságnak tavaly tavasszal egy fi-

deszes politikus. Kósa Lajos, a 

Fidesz ügyvezető alelnöke pedig 

idén januárban névvel vállalta: 

a választási rendszer átalakítá-

sa – így a kétfordulós rendszer 

megszüntetése – a pártja érdeke-

it szolgálja.
Aki mást akar, szavazzon!

mielőbbi módosításához. Az 

is megvizsgálhassák. 
6. oldal

Lesöpörték

7. oldal

A hazai és a nemzetközi sajtó jelentős része is 

egyértelmű vereségnek, a Fidesz-kormány eddi-

gi legnagyobb bukásának minősítette az előze-

tes választási regisztráció bevezetésére tett 

kísérletet. A tervezetet az Alkotmánybíróság 

visszadobta, a testület ugyanis úgy döntött, 

hogy a feliratkozás korlátozza a választójogot, 

ezért. Az indoklás szerint a regisztráció vala-

mennyi Magyarországon lakóhellyel rendelkező 

személyre való kiterjesztése alaptörvény-elle-

nes. Ezzel egyelőre elbukta a Fidesz a sokak ál-

tal kritizált elképzelést, ám a döntést követő 

nyilatkozatokból kiderült, nem mondanak le ró-

la, legfeljebb csak elhalasztják. 

AZ ENSZ
VIZSGÁLÓDIK

2. oldal
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Dolgozók É  
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„A 

A PROBLÉMA 

GYÖKERE

szögezte le Bozóki.

A K
ossuth rádió kivágta Es-

terházy Péter azon mon-

datait egy műsorából, 

amelyekben a még Alföldi Ró-

bert vezette Nemzeti Színházat 

ajánlja a hallgatóknak. A neves 

író az Élet és Irodalomban szá-

molt be a cenzúráról.

„Mert fölkértek, hogy havon-

ta kultúrajánljak, Kossuth Rá-

dió, Trend-idők, és ajánlottam 

is, az új Rubin Szilárdot, hozzá 

rögtön Keresztesi nagyon érde-

kes és jól olvasható monográfi-

áját, kiállításokat a PIM-ből, a 

Kovács Ida rendezte Ottlikot, 

Pádár Eszter Örkényét, Bazsá-

nyi Nádasát meg színházat, a 

Nemzetit.
Ez utóbbit nem politikai ke-

keckedésből (bár mért ne tehet-

tem volna akár azt is, ok volna), 

hanem merthogy ez a Nemzeti 

már csak fél évig lesz, aztán 

beszántják, és mivel szerintem 

a Nemzeti még soha ilyen közel 

nem volt a közönségéhez, mint 

most, Alföldi vezetése alatt, 

aki ezt a ritkán, szerencsésen 

megszülető közelséget meg 

akarja még ismerni, menjen, 

míg mehet. Mármost az egyik 

ajánlást kivágták. Akik eltalál-

ják, melyiket, azok közt a kul-

tuszminiszter portréjával díszí-

tett turulmadarakat sorsol ki a 

Magyar Művészeti Akadémia.” 

– írja Esterházy, aki a Kádár-

korhoz hasonlítja a kialakult 

állapotokat. Esterházy írásából 

kiderül, hogy természetesen a 

nemzetis ajánlás esett a cenzú-

ra áldozatául.
Az MTVA vizsgálatot rendelt 

el Esterházy programajánlója 

ügyében, és elnézést kért az 

írótól. Az MTVA vizsgálata 

kiderítette: a külső gyártású, 

Trendidők című műsorban a 

programajánlók konkrét kiállí-

tásra, eseményre, könyvbemu-

tatóra vonatkoznak, a Nemzeti 

ajánlása pedig nem kapcsoló-

dott konkrét eseményhez, ezért 

vágta ki a műsor szerkesztője. 

Az MTVA szerint a szerkesztő 

hibás döntést hozott, ezért a 

vezérigazgató fegyelmi eljárást 

kezdeményezett vele szemben. 

Az MTVA szerint Esterházy 

szavai megfeleltek a műfaji kö-

vetelményeknek, a szerkesztői 

változtatás nem volt indokolt. 

Az MTVA emellett visszauta-

sította a cenzúrára vonatkozó 

vádakat.

CENZÚRÁZTÁK ESTERHÁZYT

Az MTVA elnézést kért
Hogy volt?

M

„VIGYÁZAT, KULTÚRPUCCS!”

A Műcsarnokért tüntettek

75 millió

GONDOK AZ ÚJ MT.-VEL

LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT

12 MOZAIK  

P ad Ferenc, az Ajkai Alumíniumipa-ri Szakszervezet vezetője elmond-ta: ezáltal a hazai bauxitbányászat megszűnik. Az üzemi tanács összeült, s az érintett dolgozók sorsáról folyamatosan egyeztetnek.
A Bakonyoszlop térségéből kinyert ba-uxittal és az import alapanyaggal a Mal tovább tud működni, de hogy meddig, az még kérdéses – mondta. Nagy a valószí-nűsége, hogy idén nyáron a hidrátgyár-tást is leállítja a cég, de erről még nincs döntés. Közlése szerint a cégvezetés a bejelentési kötelezettségének eleget téve, előre tájékoztatta az üzemi tanácsot a lépésről.

Pad Ferenc elmondta, hogy a szak-szervezet tavaly petícióban kért segítsé-

get a kormányzattól a munkavállalók nevében. Úgy véli, hogy ha a kérésüknek megfelelően érdemi támogatást kaptak volna, akkor most nem itt tartanának. Példaként említette, hogy egy megtervezett átmenettel – a nyugat-eu-rópai cégekhez hasonlóan – vásárolt hidrát feldolgozásával nagy hozzáadott értékű ter-

mékek gyártására állhattak volna át. Nem vitatta a kormányzat segítő szándékát a Mal tartozásának rendezésében az erőművel és az áramszolgáltatóval kapcsolatban, de – mint hozzátette – az utolsó pillanatig bizonytalan helyzetben voltak.
Bakonyi Zoltán, a Mal Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a halimbai bányaüzemben a hidrátgyártás során feldolgozható bauxit mennyisége radikálisan csökkent, ezért a bá-nya gazdaságos működtetésére nincs esély. Az elbocsátások megkezdődtek, ennek mér-tékét próbálják a lehető legalacsonyabb szin-ten tartani.

Az ajkai timföldgyár eddig 80 százalékban hazai bauxitot használt fel a termeléshez,  20 százalékban szorult importra. 
FORRÁS: MTI

Csalódottak

8. oldal

Többszörösen is becsapottnak érzik magukat a diákok, legutóbb például a röghöz kötésként el-híresült hallgatói szerződések miatt gondolják úgy, hogy átverték őket.  Egészen mostanáig ugyanis azt hitték, hogy a Balog Zoltán embe-ri erőforrások miniszterével közösen létreho-zott felsőoktatási kerekasztalnál folytatott tárgyalások során megállapodtak, a kormány eltekint a hallgatói szerződések bevezetésétől. 

Kiderült, hogy azon a fórumon valóban kivet-ték a tárgyalási csomagból ezt a tételt, mert áttették egy másikba, az alaptörvénybe. Vagy-is, alaptörvénybe foglalnák a lényeget: aki bel-földön marad, annak ingyenes az oktatás, aki külföldre megy dolgozni, annak utólag ki kell fizetnie felsőoktatási képzését. A hallgatókat felháborította a hír, s újult erővel folytatták a hetek óta tartó demonstrációjukat.
TÖBBET KELL

DOLGOZNI

4. oldal
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JEGYZET
CSAK MI  
VESZÍTHETÜNK?
A Fidesz-kormány hivatalba lé-pése óta a többségi társadalom vesztésre áll. A választásokon a jelenlegi kormányzó pártokat a teljes népességnek csak körül-belül a harmada támogatta, de közöttük biztosan voltak diá-kok és pályakezdő fiatalok, a köz- és versenyszférában foglal-koztatott munkavállalók vagy állástalanok, egyedülállók és nagycsaládosok, nyugdíjasok, meg kis- és nagyvállalkozók egyaránt. Akiknek a jelentős ré-sze biztosan nem járt jól. 

A fiataloknak egyre rosszabb az esélye arra, hogy egyetemi diplomához jussanak, míg a munkavállalók többsége az egykulcsos jövedelemadó vesz-tese. A közszférában dolgozók jelentős részét kirúgták, a mun-kanélküliek meg legfeljebb köz-foglalkoztatottként az éhbérre számíthatnak. De a multik sem jöttek ki jól: nyöghetik a különadók terheit.
Igaz, a kormány az unortodox gazdaságpolitika jegyében meg-hirdette, hogy azokat az adókat nem terhelhetik át „a zembe-rekre”, de kiderült, hogy bizony átterhelik. A 27 százalékosra emelt áfát is mi fizetjük meg. Mindannyian. Az öt százalé-kot meghaladó infláció miatt ugyancsak nekünk kell mélyeb-ben a pénztárcánkba nyúlni. A rezsicsökkentés mindehhez ké-pest csak nagy átverés, aminek az árát előbb-utóbb ugyancsak bevasalják rajtunk.

Egyelőre csak a diákok és a pe-dagógusok tiltakoznak. Egység persze közöttük sincs. Vajon mi kell még ahhoz, hogy az Orbán-kormány alapjaiban elhibázott gazdaságpolitikája ellen a társadalom felemelje a szavát?

L apzártánkkor határozat-
lan idejű sztrájk kezdődött 
a Dunaferrnél, miután a társaság két reprezentatív szak-szervezete, az MSZOSZ-hez tar-tozó Dunaferr DV. Vasas Szak-szervezeti Szövetség, majd a ligás Dunaferr Ifjúsági Szervezet is elutasította a munkáltató bérfej-lesztési ajánlatát. Mucsi Zoltán, a sztrájkbizottság elnöke elmondta: a munkabeszüntetést az idei bér- és szociális megállapodás kikény-szerítése érdekében indították. A meleg- és hideghengermű leállt, a kiszállítás egy részén is folyama-tos a sztrájk, amelyhez – részlege-sen – a kokszolóban dolgozók is csatlakoztak.   A szakszervezetek lapunk megjelenésének idején az ukrán alapanyag vasúti beszállítá-sát próbálják megakadályozni, azt követően pedig a budapesti orosz nagykövetség elé is demonstrációt szerveznek. A Liga bejelentette, hogy támogatja a sztrájkolókat, és jelen lesz az orosz nagykövetség elé szervezett demonstráción is.  

Az ISD Dunaferr Zrt. menedzs-mentje állásfoglalása szerint a szakszervezeti követelés és a cég-vezetés által ajánlottak között a 

különbség olyan kis mértékű, ami miatt nem szabadna kockáztatni a cég jövőjét. A sztrájk a dolgozók és a munkáltató szempontjából egyaránt hátrányos: közvetlen anyagi kárt okoz a vállalatnak, bi-zalomvesztéssel jár az üzleti part-nerek részéről, és veszélybe sodor-ja a jövőbeni fejlesztéseket. A cég vezetése a korábbi 2,1 helyett 3,5 százalékos új bérfejlesztési javasla-tot adott át a szakszervezeteknek, a sztrájk elindításához általuk megszabott február 15-i határidő lejárta előtt. A szakszervezeti szö-vetség korábban még 5,2 százalé-kos béremelést követelt.

 szakszervezeti vezetők különféle szolgáltatásokkal és kedvezmények-kel igyekeznek tagjaik számára jobb körülményeket biztosítani, a vegyipari érdekvédelem (VDSZ) is egyike azoknak, amelyek folyamatosan keresik a kedvező le-hetőségeket. A VDSZ ezúttal egy forradal-mi újdonsággal lepte meg tagjait: szokásos és rendszeres hírlevelében az írott forma mellett hangos cikkeket, közleményeket is küld tagjainak. A szervezet vezetőinek az a célja, hogy akinek nincs ideje végigolvasni egy témát, az hazafelé menet az autóban vagy a buszon meghallgathassa. Az olda-lon a lejátszó gombra kattintva kellemes női hangon – profi hírolvasók közvetítésé-vel – „megszólal” a szakszervezet üzenete. A VDSZ ráérzett a forradalmi újdonság lényegére: a hangos cikkel – hi-szen nemcsak közleményeket, hanem bármilyen cikket is meg lehet hallgatni – hasznos-sá, sőt szórakoztatóvá lehet tenni a várakozás, vagy akár a monoton munka közbeni időt is. Mindehhez okostelefon vagy számítógép és természetesen internet kell. 
Az ötlet a hazai Infonear csapaté, s a találmány alapve-tő célja, hogy jobban teljen az emberek eddig elvesztett ideje – nyilatkozta a DÉL-nek Lesku Gergely, az Infonear ügyvezető-je. A hallgatók számára ingyenes szolgálta-tás lehetővé teszi, hogy vezetés közben egy gombnyomással megszólaljanak a cikkek. A szakszervezeti hírek mellett gazdasági események hátteréről, a tudományról, a kultúráról vagy a sportról szóló írásokat is meg lehet hallgatni – magyarázza Lesku. 

– Például az érzés, hogy hólapáto-lás közben részletesen megismer-hetem, hogy miért is mondott le a pápa és mikor történt utoljára ilyen az egyházban, szerintem jól mutat-ja, hogy miért is találtuk ki – teszi hozzá az ügyvezető.
Az Infonear fontos sajátossága, hogy azokat is igyekszik kiszol-gálni, akik nem akarják keresni a több ezer cikk közül a számukra leginkább megfelelőt, mivel meg-jegyzi, hogy milyen tartalmú cikkeket hall-gatott korábban a felhasználó, s később olyanokat ajánl, amelyekre érdeklődést mu-tatott. Az infonear.hu weboldalon minden-ki kiválaszthatja a kedvenc témáit. A meg-hallgatható 3-5 perces cikkeket a rendszer tematizálja, így ha valakit mondjuk csak a 

tudományos cikkek – vagy a sok hallgatót vonzó mesék – érdekelnek, elég ráböknie az első ilyen anyagra, az Infonear automati-kusan lejátssza a többi cikket is. A cég vezetője elmondta, hogy a szolgál-tatásban egyelőre főleg az [origo] néhány perc alatt meghallgatható, érdekes cikkeit lehet hallani, de a későbbiekben más ha-zai lapok, portálok tartalmait is tervezik publikálni. Természetesen tökéletesen al-kalmas a VDSZ-éhez hasonló hírlevelek, komplett újságok és egyéb információk hangos változatának a közvetítésére. Az Infonear hallgatottsága az elmúlt idő-szakban meredeken emelkedett, a napi párszáz érdeklődőből több ezer lett, de a csapat célja impresszív: a világvezető han-gos portáljává válni.
(NÉMET H. ERZSÉBET)

LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT

SZTRÁJK 
a Dunaferrnél

Szakszervezeti hangos hírlevél
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                             BEZÁR A BÁNYAMAL

ALÁÁSOTT EMBERI MÉLTÓSÁG6. oldal

„GYERE HAZA, 
MARADJ ITTHON, ITT VAN JÖVŐD!” 

A HÓGOLYÓ ELINDULT

3. oldal
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     ÖSSZEFOGLALÓK, SZAKÉRTŐI ELEMZÉSEK.

2. oldal

PRÓBAPERRE 
KÉSZÜLNEK

12. oldal
7. oldal

A lakossági összefogást és a szolidaritást nem 

számítva az ország kudarca volt a márciusi ha-

vazás, összesen két és fél nap. Amit csak el lehe-

tett rontani ez ügyben, azt az illetékesek mind 

megtették. Késésben, fejetlenül, kapkodva in-

tézkedtek, s egymásnak ellentmondva kommu-

nikálták azokat. Senki nem tudott semmit. Az 

M1-es autópálya 90-es kilométere környékén a 

tomboló hóviharban 24 órán keresztül is hiába 

várták emberek százai, hogy segítsenek rajtuk. 

Végül a közeli falvakból érkezett a segítség, so-

kan nekik köszönhetik, hogy megmenekültek a 

fagyhaláltól. Bár tudni lehetett, hogy csütörtök 

délutántól – március 14-étől – a Nyugat-Európá-

ban napok óta pusztító tél Magyarországra is 

megérkezik, annak várható hatásaira az ország 

nem készült fel. Azok sem, akik autókba ültek 

az előzetes figyelmeztetések ellenére, és azok 

sem, akiknek feladatuk lett volna a hóválság ke-

zelése. Eközben a miniszterelnök Brüsszelben 

tartózkodott, helyettese, Semjén Zsolt Kézdi-

vásárhelyen lóháton parádézott, a katasztrófa-

védelem vezérkara pedig egymás 

kitüntetésével volt elfoglalva. 

FIGYELJ RÁNK!

8. oldal
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JEGYZET
SMS
Belügyminiszter Úr! Köszön-

jük, hogy írt nekünk a máso-

dik napja szakadó hóesésben! 

Kedves Öntől, hogy gondolt 

ránk, bár bevallom, első olva-

satra nem fogtam fel teljesen 

az üzenet lényegét. Azt hittem, 

nem jól látok, mert a tomboló 

szél folyamatosan rángatja a 

kocsimat az M1-es autópályán, 

ahol éppen 24 órája dekkolok 

a párommal és két kislányom-

mal. Értetlenkedésemet tudja 

be annak, hogy kemény éjsza-

kánk volt, mínusz 14 fokban, 

őrjöngő szélben és hófúvás-

ban összebújva bátorítottuk a 

gyerekeket, szemhunyást sem 

aludtam. Éppen ezért kifeje-

zetten meghatódtam, hogy azt 

írja: „Segítünk!” Jól esik ez a 

hó fogságában!  Mi meg már 

majdnem azt hittük, elfelejt-

keztek rólunk! De mit nem 

ír még, kedves Miniszter Úr! 

Hogy mit ne csináljunk? Ne 

hagyjuk el a kocsinkat? De 

hiszen akkor megfagyunk! A 

motor már így is 24 órája jár, 

percre kiszámítottam, meddig 

lesz elég az üzemanyagunk. 

Most olvasom, még azt is üze-

ni, hogy legfeljebb a szomszéd 

autójába üljünk át. De neki 

már órákkal ezelőtt elfogyott 

a benzinje, ő ugyanis nem sí-

elni, hanem csak munkából 

hazafelé indult, nem volt tele a 

tankja. Méláznék még kicsit a 

kedves levelén, de éppen most 

kopog valaki az ablakunkon. 

Csak nem az Ön emberei jöttek 

értünk? Nem, nem ők azok! A 

közeli falu lakói visznek min-

ket traktorral a helyi óvodába. 

Befűtöttek miattunk, főztek, 

sütöttek ránk. Ugye, megérti, 

hogy most az intelmei ellené-

re mégis el kell hagynunk a 

„gépjárművünket”? Félek, nem 

tudom megvárni a beígért se-

gítségét, de már a gondolat is 

hálássá tesz, hogy Ön írt ne-

kem. Maradok odaadó híve!     

z 1989-es ENSZ gyermek-

jogi egyezmény 1991 óta 

hatályos Magyarországon. 

Végrehajtásáról, elveinek megvaló-

sításáról a kormány eddig három 

jelentésben (1996, 2006, 2012-ben) 

számolt be, ehhez kapcsolódik a 

civilek alternatív jelentése – 2005 

után immár másodszor –, amely-

nek kapcsán az ENSZ gyermekjo-

gi bizottsága a kormány jelentése 

előtt konzultál a civilekkel is.

 A Figyelj ránk! – A gyermek-

jogok helyzete Magyarországon 

2006-2012 című kötet a legfris-

sebb alternatív jelentés bővített 

kiadása, amelyben az alapvető 

jogok biztosának jelentései, állás-

foglalásai is helyet kaptak.

 Herczog Mária, a kiadvány 

szerkesztője kiemelte: a két jelen-

tés kiegészíti egymást. A civilek 

célja a hivatalos nézőpont gaz-

dagítása, ugyanúgy, ahogy az 

ENSZ bizottságában a jelentések 

alapján sorra kerülő meghall-

gatások is elsősorban a valóság 

jobb megismerését szolgálják.

A szakember szerint a vizs-

gált időszak kormányai család- 

és gyermekbarát politikát foly-

tattak, az alapelvek többnyire 

helyeselhetőek, ám a megvalósí-

tás sok kívánni valót hagy maga 

után, továbbá sokszor hiányzik 

a kormányzat és a civilek közötti 

párbeszéd.
Szakmai körökben üdvözölték 

a parlament egésze által támoga-

tott, a gyermekszegénység elleni 

nemzeti stratégiát. A 2007-ben 

elfogadott 25 éves program meg-

valósítására azonban már az 

első években is csupán a szük-

séges összeg töredéke jutott, így 

a szép elképzelések jobbára pa-

píron maradtak – mondta Her-

czog Mária, aki szerint ezt nem 

lehet kizárólag a gazdasági vál-

ság számlájára írni.

 Profession.hu közlemé-

nye szerint visszatérő 

probléma, hogy az állás-

ra jelentkezők nem tudják, mi-

lyen fizetési igényt írhatnak a 

motivációs levelükbe egy adott 

munkakörben, valamint hogy 

bevallhatják-e, évek óta munka-

nélküliek.

A Karrier napok újításaként a 

munkakeresők három chatszo-

bában kérhettek személyes taná-

csokat az oldal szakembereitől. 

A március 6-7. között feltöltött 

2068 önéletrajz közül kiválasztott 

500-ról pedig részletes szakmai 

elemzést is kapnak a szerencsés 

feltöltők.

„Hogyan szereznék gya-

korlatot, ha minden munka-

helyről azt a választ kapom, 

hogy csak gyakorlattal rendel-

kezőket hívnak be interjúra?” 

– Herczku Mónika, a Profes-

sion.hu karriertanácsadója 

szerint ezt a kérdést teszi fel 

szinte minden pályakezdő. A 

segítséget kérő több mint öt-

ezer ember csaknem fele pe-

dig közülük került ki.

„Egyre érezhetőbb a 45 év fe-

letti munkakeresők indulata is, 

a második legnagyobb csoportot 

ők alkották. Életerős, komoly 

tapasztalattal rendelkezők ma-

radtak munka nélkül 2-4-6 évig, 

akik nem szívesen ismernék 

ezt be a jelentkezések során. A 

gyesről visszatérő anyukák pe-

dig trükkök után érdeklődtek, 

hogyan írják be az otthon töltött 

éveket, hogy ne derüljön ki, kis-

gyermekük várja őket délután” 

– mondta a tanácsadó.

FIGYELJ RÁNK!

Gyermekálmok: 

Mit vesznek a magyarok?

MINDENT EGY LAPRA

 kétmillió gyer-

mek – a 18. életévüket 

be nem töltöttek számítanak 

gyermeknek – tíz százaléka, 

azaz kétszázezer gyermek 

időszakosan vagy rendsze-

resen éhezik. Ezekben a ré-

giókban előfordul, hogy a 

gyerekek arra a kérdésre, mi 

a kedvenc ételük, azt válaszol-

ják: a tészta és a kenyér. Ha 

pedig megkérdik tőlük, mi-

lyen tészta, nem is értik, mert 

ezt az ételt csak magában 

ismerik. A kutatók szerint a 

leghátrányosabb helyzetben 

lévőkről egyik kormány sem 

szeret beszélni.
Ezeknek a rétegeknek a 

problémája nem szűkíthető le 

egy etnikumra, hiszen a mély-

szegénységben élők kétharma-

da nem roma.

Sok esetben a szakma támo-

gatja a kormányzat célkitűzése-

it, de aggódik, hogy a megvalósí-

tás során félresiklanak a szépen 

hangzó elképzelések. Ilyen példá-

ul a hároméves kortól kötelező 

óvodai nevelés, amelynek szabá-

lyairól az Alkotmánybíróság az 

ombudsman indítványát eluta-

sítva épp a napokban mondta 

ki, hogy alkotmányosak.

AGGÁLYOS ÚJÍTÁS

A hároméves kortól kötelező 

óvodai ellátási elvet az EU is tá-

mogatja részben az esélyegyen-

lőség javítása, részben a női 

munkavállalás lehetőségeinek 

bővítése miatt. Ám a szeptem-

bertől életbe lépő rendelkezések 

a gyakorlatban kontraproduktí-

vak lehetnek, hiszen a meglévő 

intézményrendszerbe kívánják 

belezsúfolni a megnövekedett 

gyermeklétszámot. Az óvodai 

csoportok létszáma jelentősen 

emelkedhet, ami súlyos neve-

lési, gondozási problémákat 

okozhat, ugyanakkor a növek-

vő feladatok megfelelő szintű 

ellátásához szükséges szakmai 

és anyagi támogatás egyelőre 

nem látszik biztosítottnak – fi-

gyelmeztetnek a szakemberek.

KÉTSZÁZEZER ÉHEZŐ KISKORÚ

Egyik kormány se 
szeret beszélni róla

 gyermekjogok 2006 és 

2012 közötti helyzeté-

ről szóló kiadványból 

kiderül többek között, hogy a 

családi pótlék reálértéke 1990-

től 2001-ig csaknem a harma-

dára, 36 százalékra csökkent, 

2006 és 2011 között pedig 70 és 

64 százalék között mozgott.

A szegénységben, illetve 

mélyszegénységben élő gye-

rekek aránya a gyermekes 

háztartásokat figyelembe 

véve 2005 és 2009 között 

negyedével-felével nőtt, 20 

százalékról 25-re, illetve 

6-ról 9 százalékra. Ebben a 

felmérésben szegénynek az 

átlagos jövedelmi viszonyok 

60 százaléka alatti, mélysze-

génynek a 40 százalék alatti 

háztartások számítanak.

 A jelentés kitér arra is, 

hogy a gyermekbarát iga-

zságszolgáltatás meghirde-

tésével párhuzamosan elő-

fordult 2012 elején, hogy 2,5 

éves javítóintézeti nevelésre 

ítélt a bíró egy gyermeket 

azért, mert csokit lopott a 

boltból és menekülés közben 

fellökte az eladót, így a tette 

már rablásnak minősült. A 

családon belüli testi fenyítést 

pedig egyes bírák nem te-

kintik tiltott cselekménynek 

csak azért, mert nem a bün-

tető törvénykönyv, hanem 

a gyermekvédelmi törvény 

szabályozza.

MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN

Csoki lopásért 2,5 év javítóintézet

„… NEKEM NINCSENEK JOGAIM”

(MTI)

Eltitkolt család, letagadott diplomák

PÁRBESZÉDET!
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