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A TARTALOMBÓL:
Elhunyt Orbán István,
az Egis vezérigazgatója

100 éves a VDSZ

A
vezérigazgatót nem
sokkal a munkaidô
vége
után, otthonában váratlanul
érte a halál.
Orbán István 42 évet
töltött el az
Egis Gyógyszergyárnál és
annak jogelôdjénél, az EGYT Gyógyszervegyészeti Gyárnál. Ez volt az elsô
és egyetlen munkahelye, amelynek
csaknem negyedszázadon át az elsô
számú vezetôje volt.
Megemlékezésünk a 6. oldalon

Lehet tervezni
Tiszavasváriban
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a gyógyszeripar azon kevés
ágazatok közé tartozik, ahol bôvül a
foglalkoztatás. Errôl persze egy évvel
ezelôtt még másképpen vélekedtek Tiszavasváriban, amikor sokakat a munkanélküliség fenyegetett. A helyzet
azonban megoldódott.
Írásunk a 11.oldalon

Sport tavaly, sport az idén
A tekecsarnokban, a sakkasztalnál, a
focipályán vagy éppen egy kirándulás
pihenôjén, ha rövid idôre is, de meg lehet feledkezni a mindennapi gondokról, a munka egyhangúságáról és az
esetleges bosszantó konfliktusokról.
Akik ezt pontosan tudják és ismerik a
rendezvények hangulatát, azok vettek
részt a tavalyi sporteseményeken.
Beszámoló a 14. oldalon

Aligha volt fontosabb esztendô a VDSZ életében mint az idei, hiszen a 100 éves múlt
már önmagában is fémjelzi tevékenysége súlyát és jelentôségét. A centenárium éve az
emlékezés, és persze a megújulás idôszaka lesz. Ennek jegyében a Vegyipari Dolgozó is
új köntösben kerül az olvasók elé. Az idei elsô elnökségi ülésen is a legfontosabb téma
az volt: miképpen emlékezzen meg a VDSZ megalakulásának századik évfordulójáról
úgy, hogy a kongrsszus elhatározásnak megfelelôen méltó legyen a jeles dátumhoz.

Elôször Budapesten
Tizenhat országból csaknem nyolcvan résztvevôje volt a Sanofi –Aventis
cégcsoporthoz tartozó vállalatok Európai Üzemi Tanácsának továbbképzésén. A december 12-13-án Budapesten rendezett találkozón azok
az érdekképviseleti szakemberek vettek részt, akik több tízezer európai
munkavállaló érdekében tevékenykednek. Ma csaknem százezer európai
alkalmazott munkakörülménye, bére, megbecsülése múlik azon, hogy
miként tevékenykedik a nemzetközi ÜT.

NAPIRENDEN
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Egész éves programot dolgoztak ki a méltó megemlékezésre

KÉSZÜLÔDÉS A CEN TENÁRIUM ÉVÉRE

Az évi munkaterv, a centenáriumi megemlékezések, az idei
képzési program, az üdülôk térítési díja, valamint a sportnaptár
tervezete. Többek között ezek a
témák kerültek terítékre az idei
elsô elnökségi ülésen. Paszternák György a VDSZ elnöke a
munkatervvel kapcsolatban elmondta, hogy az a kongresszuson elfogadott programra épül.
Bár az jelenti a vezérfonalat, az
élet mégis gyakran beleszól a
tervekbe, és mivel a VDSZ országos témákban is rendszeresen hallatja a hangját, azonnal
reagálnia kell az aktualitásokra.
Ezért a most elfogadásra benyújtott munkaterv meglehetôsen rugalmas.
Jelenleg a politika a kampánytól hangos, csillapodik a parlamenti munka és a törvénykezés.
Az országos érdekegyezetés is
kevésbé intenzív. Ezért az elsô
félévben aligha lehet felvetni
olyan témákat, amelyek belátható idôn belül az OÉT vagy a parlament elé kerülhetnek.
A VDSZ azonban nem szüneteltetheti a munkát, hiszen
számos területen van megoldásra váró feladat. Csejtei Béla
mindjárt a területi szervezôdést
említette, amelyet mielôbb meg
kellene kezdeni. Szegedi Andrásné, a Déldunántúli Gázszolgáltatók
Szakszervezetének
VSZT titkára a tagszervezés és a
potyautas témát említette.
Felvetôdött továbbá a térségi szervezetek létrehozásának
szükségessége, amelyet a kongresszus résztvevôi is megfogalmaztak. Ennek a szervezetnek
feladata lenne a szakszervezet
fejlesztésében, a taglétszám
emelésében, sôt a kollektív
szerzôdések megkötésében is
segítségére lehetne az alapszervezeteknek. A VDSZ egyik
legfontosabb feladataként fogalmazódott meg a hatékonyabb tagszervezés. Különösen
a néhány munkavállalót foglalkoztató cégeknél, ahol nem lehet alapszervezetet létrehozni,
2

dr. Jekô József
Gothard Béla
így az érdekképviselet ellátása
nehézkes.
Többen felvetették a potyautas kérdést is, amely már-már
örökzöld témának számít. Természetesen azért, mert régóta
nem lehet mit kezdeni ezzel a jelenséggel. Ez hátráltatja a tagszervezést, ugyanakkor sem a
nemzetközi, sem a magyar jogrend nem ismer olyan lehetôséget, amellyel ki lehetne zárni a
nem tagokat a szakszervezet által kiharcolt kedvezményekbôl.
Nincs arra mód, hogy az eredmények ne vonatkozzanak
azokra, akik a szakszervezet
„farvizén” jutnak magasabb fizetéshez és nagyobb biztonsághoz. A potyautas kérdés csakis a
tagszervezés oldaláról oldható
meg. Vagyis minél több dolgozót kell bevonni a szakszervezetbe, annál kevesebben élvezik az
elônyeit „kívülrôl”.
Az érdekképviseletek anyagi
lehetôségeivel kapcsolatban ismét felvetôdött, hogy el kellene
érni: a személyi jövedelemadó 1
százaléka felajánlható legyen a
szakszervezetek számára is.
Ugyanakkor keresni kell más
forrásokat is, mert amíg egyesületek és alapítványok – ahogyan
az 1 százalékot is kaphatják –
más forrásokból is szerezhetnek
pénzt, addig a szakszervezeteknek erre nincs lehetôségük.
Felvetôdött a szakszervezetek
technikai ellátottsága is. Volt,
aki szerint ez most is mûködik,
mert sok titkárt el lehet érni email-en. Ettôl függetlenül még
mindig papíralapú a mûködés.
Mihamarabb segíteni kell, hogy
minden munkahelyi szakszervezeti vezetô megfelelô számítástechnikai feltételekkel rendel-

Székely Tamás és Paszternák György

Csejtei Béla

gokat is meg kellene jutalmazni,
akik már évtizedek óta hûségesek a szakszervezethez. Ezzel
sokan egyetértettek, mint ahogyan azzal is, hogy ezeket az igényeket anyagilag is a helyi szervezeteknek kellene állniuk,
mert ezzel lehetetlen terhelni a
VDSZ költségvetését.
A központi megemlékezést a
legtöbben az tíz évvel ezelôtti
esemény helyszínére a HM Stefánia úti Mûvelôdési Központjába javasolták. Ide ugyan kevesebben férnek be, mint a Kongresszusi Központba, és kevésbé
exkluzív, mint az Európahajó,
de olcsóbb és nem kevésbé méltó az eseményhez. Felvetôdött
továbbá, hogy az ágazatok is
tartsanak emléknapokat és ehhez kapcsolódó rendezvényeket, mert így mind többször le-

het felhívni a figyelmet a VDSZ
nem éppen elhanyagolható
múltjára.
Az emléknap kiválasztása
sem volt egyszerû feladat, hiszen
a parlamenti választások, valamint a kampánycsend miatt csak
kevés dátum jöhet számításba.
Felvetôdött az április végi dátum, amely alkalmas lenne arra,
hogy az emléknap „ráépüljön” a
jellegében is hasonló munka ünnepére. Ha erôsíteni lehetne a
centenárium fontosságát és gondolatát, akkor a VDSZ-hez tartozó cégek dolgozóiban nem
csak a munka ünnepét, de a szövetség megalakulásának évfordulóját is jelentené a mostani
május 1. Arra azonban mindenben törekedni kell, hogy a száz
éves múlt felhasználható legyen
a VDSZ arculatának erôsítésére.

Ezért fontos a vegyipari,
gyógyszeripari relikviák gyûjtése, amellyel gazdagítani lehetne
a székházban felállított tárlókat,
de a vegyipari iskolákban szervezett tanulmányi versenyek,
vagy egy nagyobb szabású sportrendezvény is ráerôsíthetne a
megemlékezésekre.
Az elnökségi ülésen is kiderült, hogy a testület minden tagja fontosnak tartja a múlt hangsúlyozását, ám az ésszerû keretek között. Az egyik nézet szerint minden erre kiadott fillért
meg kell gondolni, mert „vékony a nadrág rajtunk”, ugyanakkor nem szabad garasoskodni, mert az a kiadás minden száz
évben csak egyszer szükséges és
a méltóképpen való ünneplés –
ezt tudomásul kell venni – pénzbe kerül.

Az elsô elnökségi, új tagokkal
Szegedi Andrásné
kezzen. Erre egy programot kell
kidolgozni, annak ellenére, hogy
egyes vélemények szerint a
technikai ellátottság már most is
meglepôen jó. Ha pedig valahol
erre nincs forrás, úgy „meg kell
támadni” a munkáltatókat, hogy
a törvényben elôírtak szerint
biztosítsák a szakszervezet mûködésének feltételeit. Ebbe, ha
úgy tetszik, beletartozhat az is,
hogy számítógéppel segíti a
szakszervezet munkáját.
Az elnökségi ülés legfontosabb témája mégis az volt: miképpen emlékezzen meg a
VDSZ, megalakulásának századik évfordulójáról, úgy, hogy az
elhatározásnak megfelelôen
méltó legyen a jeles dátumhoz.
Székely Tamás alelnök egy minden részletre kiterjedô tervet ismertetett. Ebben szerepelt a

Szabó János
központi megemlékezés és
rendezvény, több árajánlattal és
helyszínnel. Egy könyv kiadása,
valamint a centenáriumi évben
kiosztandó elismerések és emlékplakettek készíttetésének lehetôsége.
Szinte minden hozzászóló értékelte a tervet, egyetértettek a
programokkal és elképzelésekkel, ám mindenki szem elôtt tartotta, hogy a VDSZ forrásait
ésszerûen kellene felhasználni.
Így például szóba került az is,
hogy az emlékplakettek elôállítása, amelyek színvonala megfelelne az alkalomnak, túl sokba
kerülnének. A jutalmazottak
körét pedig a helyi szakszervezeteknek kellene meghatározniuk. A legtöbb elnökségi tag
egyetértett azzal, hogy ez alkalomból sok olyan „egyszerû” ta-

A kongresszus utáni elsô elnökségi ülést, már az új tagok részvételével, december elsô napján tartotta a VDSZ. Természetesen mindjárt a kongresszus került szóba,
amelynek határozatával kapcsolatban több javaslat is elhangzott.
Számos olyan, az elkövetkezô idôszak feladataival kapcsolatos pontosítást javasoltak, amelyek közvetlenül érinthetik a munkavállalók
munkakörülményeit.
Így szóba került a 38 órás munkahét és a húsz perces munkaközi
szünet, vagy a munkaerô kölcsönzés gyakorlatának megváltoztatását célzó törekvések, amelyek éppúgy helyet kaptak a határozatban,
mint a mûszakpótlék emelésének
szükségessége és lehetséges
módja. Hegyi József a papírosok
képviseletében például megjegyezte, hogy vigyázni kell a mûszakpótlék emelésekor, hogy az alapbér legyen a meghatározó. Ennek emelésére van szükség, a pótlékot pedig
nem százalékban, hanem inkább
egy adott, fix összegben kellene
megkapniuk.

Már a decemberi ülésen is szóba
került, hogy méltóképpen kellene
megemlékezni a VDSZ megalakulásnak századik évfordulójáról. Horváth László szerint ezt nem csak
egy akció keretében kellene megtenni, hanem egész évben érdemes
lenne ennek jegyében tevékenykedni, a centenárium jelentôségét
pedig jelezni kellene a teljes ciklus
során. Szabó János is a mozgalom
erôsítése céljából javasolta, hogy
évente egyszer rendezzenek családi napot, amely segíthetné a szakszervezeti tagok összekovácsolódását és a kívül lévôk számára is érdekessé, és fontossá tehetné a közösséget.
Az ülésen Paszternák György elnök ismertette az Országos Érdekegyeztetô Tanácsról, valamint a
hozzá kapcsolódó érdekegyeztetési tevékenységrôl szóló törvény tervezetét. Az elnökség tagjai megállapították, hogy az elôterjesztésben
az ágazati kollektív szerzôdésre vonatkozó pontok kidolgozatlanok, de
elfogadhatatlan a szakszervezet
számára az is, hogy az több pont-

ban ellentmond a Munka Törvénykönyvében megfogalmazottaknak.
Az elnök ismertette azt is, hogy milyen eredményeket értek el a 2006ra vonatkozóan az országos érdekegyeztetésben. A megállapodás értelmében 62.500 forint lesz a minimálbér, és 4-5 százalékot ajánlanak
bruttó kereset emelésre. Eredmény
továbbá, hogy kiharcolták a szakmunkás minimálbért, és ajánlást fogalmaztak meg a felsôfokú végzettség differenciált javadalmazására. A
VDSZ elnöksége megállapodott abban is, hogy kezdeményezi a tárgyalásokat a munkáltatókkal, a 2006. évre szóló bérmegállapodásokról.
Ugyancsak az elnök tájékoztatta a
testületet a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló törvény tervezetérôl,
a szabályozás céljáról és szellemiségérôl. Posztós Endre arra hívta fel a figyelmet, hogy a tervezetben vannak
olyan hibák, amelyek lehetôséget teremtenek arra, hogy valaki kibújjon a
törvény alól, míg Kovács Károly azt hiányolta, hogy a tervezetbôl olyan témák maradtak ki, mint a munkabiztonság és munkavédelem.
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A Chinoin láthatta vendégül a Sanofi-Aventis európai üzemei tanácsának tagjait
Tizenhat országból csaknem
nyolcvan résztvevôje volt a Sanofi –Aventis cégcsoporthoz tartozó vállalatok Európai Üzemi
Tanácsának továbbképzésén. A
december 12-13-án Budapesten
rendezett találkozón azok az érdekképviseleti szakemberek vettek részt, akik több tízezer európai munkavállaló érdekében tevékenykednek. A Sanofi Európai Üzemi Tanácsa még 2002ben alakult meg. Akkor a kontinens országaiban létesített cégek
több mint harmincezer dolgozót
foglalkoztattak. Három év múlva, azaz tavaly jött létre a Sanofi-Aventis, amelynek európai
üzemi tanácsa már 70 ezer dolgozó érdekképviseletében játszott szerepet. Ma már csaknem
százezer alkalmazott munkakörülménye, bére, megbecsülése
múlik azon, hogy miként tevékenykedik a nemzetközi ÜT.

A kontinens képv iselôi Budapesten
a VDSZ elnöke és Soósné Bölczy Brigitta a
szövetség szociális ügyekkel foglalkozó
fôszakértôje.
A VDSZ elnöke mindenek elôtt arról
szólt a továbbképzés résztvevôinek, hogy a
szakszervezeti szövetségünknek milyen sajátosságok között kell végeznie a munkáját. A rendszerváltás környékén még 2000
vállalat mûködött a vegyiparban. Az iparban végbemenô átalakulás és a bekövetkezett változások ezt a számot megtöbbszörözték. Paszternák György utalt arra, hogy
nyugat-európai fejjel és gondolkodással talán felfoghatatlan, hogy mi is történt Magyarországon a rendszerváltást követô
években. Most mintegy 800 ezer vállalkozás, többségében mikro- és kisvállalkozás

A Chinoin üzemi tanácsának és a magyar gyógyszeripar, köztük a Chinoin nemzetközi hírnevének is köszönhetô, hogy a
tavaly alakult üzemi tanács elsô továbbképzését éppen Budapesten tartotta. Francia, spanyol, olasz, angol, belga, német,
osztrák, valamint spanyol és portugál üt ta-

gok is fôvárosunkba látogattak, hogy megismerkedjenek a hazai szakszervezeti mozgalom sajátosságaival és az érdekképviselet elôtt álló feladatokkal.
A Béke szállóban rendezett továbbképzésen természetesen számos szakember
tartott elôadást, köztük Paszternák György

A szakszervezetekrôl kutató szemmel
A meghívott elôadók között volt dr. Neumann László
egyetemi tanár, a Foglalkoztatási Hivatal kutatási
fôosztályának kutatója, aki a magyar szakszervezet elmúlt tizenöt évének, azaz a rendszerváltás óta eltelt
idô érdekképviseleti munkáját elemezte. Neumann
szólt arról, hogy Magyarországon jelenleg mintegy 600
ezer szakszervezeti tag van, ami 14 százalékos szervezettséget jelent. Az APEH adatai is azt bizonyítják, hogy
az elmúlt négy évben ez fokozatosan csökkent, hiszen
amíg 1999-ben 775 ezer tagot számláltak a hazai szakszervezetek, addig 2000-ben már csak 700 ezret. A fokozatos csökkenés következtében ma már csak 600
ezer tagot számlálnak.
Ez persze kihat a teljes mozgalomra. Az alacsonyabb
taglétszám miatt a tagdíj bevétel is csökken, vagyis
megcsappannak az érdekképviselet forrásai. Ezért kevesebb alkalmazottat képesek foglalkoztatni, nem jut
elég pénz az informálásra, a tagszervezésre, a propaganda tevékenységre, amely tovább gyengítheti a
szakszervezetek pozícióit. Márpedig – állítja Neumann
László – a szakszervezetek állapota határozza meg
egy-egy ország munkaügyi kapcsolatait. Három év alatt
3 százalékkal csökkent a tagság. A különbözô szférákban 15-20 százalék közötti a szervezettség. Legerôsebb a hanyatlás a közalkalmazotti szférában, de
nem túl jó a helyzet az olyan szolgáltatási területeken
sem, mint a szállítás, a távközlés vagy a posta. Ugyan4

csak gyenge a szervezettség a versenyszférában, ahol
az egyre terjedô atipikus foglalkoztatás, mint például a
munkaerô kölcsönzés miatt nehéz a tagtoborzás. Az is
jellemzô, hogy a fiatalok aránya a szakszervezetekben
5-10 százalék között mozog, ami figyelmeztetô jel lehet.
Neumann László ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a
szakszervezet erejét nem csak a taglétszáma határozza meg. Magyarországon a legtöbb szervezet beéri azzal, hogy demonstrál a minisztérium vagy a parlament
elôtt, aláírásokat gyûjtenek, de nem szerveznek sztrájkot. Ez egy gyengébb közösségi tudat rovására írható,
hiszen a „gulyás szocializmus” arra szoktatta rá az embereket, hogy mindig egyénileg és ne a kollektívában keressék a boldogulás lehetôségeit. Vagyis gyakran a
munkavállalók a saját individualitásuk miatt nem képesek
kellôen hatékonnyá tenni az érdekképviseleti munkát.
A kutató azonban leszögezte azt is, hogy Magyarországon egészen jó a munkahelyek kollektív szerzôdéssel való „lefedettsége”. Éppen a vegyipart emelte ki,
ahol különösen sok helyen köttetett ilyen megállapodás. Az érdekképviseleti munkát segítik továbbá az
üzemi tanácsok, amely egyik eleme a magyar, úgynevezett kétcsatornás érdekképviseletnek. A másik csatorna a szakszervezetek. E két „intézmény” együtt él, a
személyi átfedések is jelentôsek, vagyis sok az olyan
szakszervezeti tag és vezetô, aki egyben az üt tagja is.
Ez pedig erôsítheti az érdekképviseleti tevékenységet.

Lajosházi István és Paszternák György
lépett az egykori kétezer helyébe. Az egykori nagyvállalatokból kiszervezték a nem
alaptevékenységet végzô egységeket, így a
nagyvállalatok mellett 30-40 kisebb önálló
egység kezdte meg mûködését az egykor
egységes cég helyén.
Ez a folyamat még mindig nem állt meg,
a nagyvállalatok tovább zsugorodnak. Lehet, hogy most az adókedvezményeket
igénybe véve üzemelnek, de egyszer csak
azt vesszük észre, hogy a cég kivonult és
valahol a Távol-Keleten folytatja tevékenységét. Ma Magyarországon már
egyetlen vegyipari cég sincs hazai tulajdonban. Paszternák György megjegyezte,
hogy a jelenlegi magyar viszonyokat figyelembe véve a Chinoin kifejezetten a „béke
szigete”.

Neumann László
Természetesen a „gyakorló” szakszervezeti vezetô szemszögébôl is szólt a hazai érdekképviseleti szervezetek sajátosságiról.
Jelenleg hat konföderáció ül az országos
érdekegyeztetés asztalánál. A tagság
ugyanakkor nagyobb összefogást és
együttmûködést sürget, ami azonban
egyelôre nem tud létrejönni. Az egykori
egypártrendszer után, most több párt is
„szorgoskodik” és természetesen mind
szeretne valamilyen mértékben befolyást
gyakorolni valamelyik szakszervezetre. Ez
pedig nem segíti az egység megteremtését.
Harcolni kell a munkáltatói szövetségekkel is, akik persze mindent megtesznek
azért, hogy elkerüljék a munkavállalók
számára kedvezô kollektív szerzôdések
megkötését. A közelmúltban az ágazati
párbeszéd bizottságok is megalakultak.
Összesen 33 jött létre. Egy évvel ezelôtt
létrejött a vegyipari ágazati párbeszéd bizottság is. Megalakultak az Európai Üzemi
Tanácsok is, amelyek közül több a vegyipari ágazatban is alakulóban van. A szakszervezet tehát keresi az utakat és próbálja
hasznosítani mindazt, amit külföldön tapasztal. Paszternák György azonban hangsúlyozta, hogy nekünk hiányzik az az ötven
év az életünkbôl, amikor Európában az érdekképviseletek nagy sztrájkokkal harcolták ki az üzemi tanácsok létrejöttét, a kollektív szerzôdéseket és a jó bérmegállapodásokat. Ezzel szemben mi most keressük
az utakat és a helyzet csak romlik, így egyre nehezebb a szakszervezet munkája is.
Az elnök után Soósné Bölczy Brigitta a
magyar szociális hálóról tájékoztatta a
nyugat-európai kollégákat. Elsôsorban arról szólt, hogy mi változott ezen a területen
azóta, hogy teljes jogú tagjai lettünk az uniónak. Szólt az egészségbiztosítás és a nyugdíjrendszer sajátosságairól, amelyet ugyancsak érdeklôdéssel hallgattak végig az európai üzemi tanács továbbképzésének
résztvevôi.

Üzemlátogatás
Újpesten
A Sanofi –Aventis számos európai cégétôl érkezett üt tagok természetesen a
továbbképzés utolsó délutánján ellátogattak a Chinoin újpesti gyárába, ahol
üzemlátogatáson vettek részt. Mindenekelôtt megismerkedtek a cég múltjával
és a mostani tevékenységével, majd több
csoportban végigjárták az üzemeket.
Többen szerették volna megnézni az
egyes munkafolyamatokat is, ám – ahogyan azt Lajosházi István a Chinoin
VDSZ szakszervezetének titkára elmondta – ennek gyakorlati akadályai
voltak. A technológia olyan sterilitást
követel meg, hogy az egyes gyártó részlegekbe csak hosszas felkészülés után lehetett volna belépni, így ilyen nagy létszámú csoportok fogadását nem lehetett
megoldani. Ezért a gyár teljes területét

bejárva ismerkedtek meg a Chinoin tevékenységével, megtekintve a beruházásokat, amelyek a cég fejlôdését is látványosan szemléltették. Így, az azóta már
mûködô kémiai kísérleti üzem, vagy a
következô év elsô félévében átadandó
kutatási épületrôl, a Prostaglandin valamint az Irbesartan üzemrôl is tájékoztatót hallgathattak meg.
Lajosházi István elmondta, hogy a
résztvevôk ôszinte érdeklôdéssel vettek
részt a két napos továbbképzésen, hiszen
egy számukra kevésbé ismert, és jelenleg
is nagy átalakulásban lévô, egykori szocialista országban ismerkedhettek meg
cégcsoportjuk egyik gyárával.
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Elhunyt Orbán István,
az Egis vezérigazgatója

Nemrégiben még a Magyar Gyógyszergyártók Országos
Szövetségének elnökeként írta alá az ágazati kollektív szerzôdést
Orbán István, az Egis Gyógyszergyár
Rt. vezérigazgatója január 18-án, életének
67. évében váratlanul elhunyt – tudatta a
gyógyszergyár január 19-én. A vezérigazgatói teendôket a január 25-re meghirdetett közgyûlésig a társaság ügyvezetôsége
látja el. Orbán Istvánt az Egis Rt. saját halottjának tekinti.
A vezérigazgatót nem sokkal a munkaidô vége után, otthonában váratlanul érte a
halál.
Orbán István 42 évet töltött el az Egis
Gyógyszergyárnál és annak jogelôdjénél,
az EGYT Gyógyszervegyészeti Gyárnál.
Ez volt az elsô és egyetlen munkahelye,
amelynek csaknem negyedszázadon át az
elsô számú vezetôje volt.
Orbán István 1964-ben a Budapesti
Mûszaki Egyetem vegyészmérnöki karának elvégzése után üzemmérnökként
kezdte pályáját, majd gyógyszerszakmérnöki másoddiplomájának, illetve doktori
címének megszerzését követôen kutatási
és mûszaki fejlesztési területeken dolgozott. 1978-tól az EGYT fômérnöke, 1980tól mûszaki igazgató. A gyár vezérigazgatójának 1982-ben nevezték ki. Vezetése
alatt az egykori gyógyszer- és tápszergyár
Közép-Európa egyik vezetô kutató- és termelôbázisává vált.
Orbán István irányításával az Egis a magyar nagyvállalatok sorában 1991-ben az
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elsôk között alakult át részvénytársasággá,
amely sikeresen vészelte át a kilencvenes
évek elején a szovjet piac összeomlását, a
KGST megszûnését. Ezzel egyúttal vonzó
partnerévé vált a privatizáció iránt érdeklôdô nemzetközi cégeknek és magyar befektetôknek.
Orbán István eredményesen képviselte
az Egis érdekeit a magánosítás folyamatában is, amely alapvetôen az ô elképzelése
szerint valósult meg, beleértve a vállalat
megerôsítését alaptôke-emeléssel, a részvények tôzsdei bevezetését, illetve tekintélyes szakmai befektetô bevonását.
A családi tulajdonban lévô francia Servier 1995 decemberében vásárolta meg az
EGIS részvényeinek 50,9 százalékát,
egyúttal támogatásáról biztosította annak
magyar vezérkarát, amely a késôbbiekben
is önállóan menedzselte a vállalatot.

Orbán István a Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem
címzetes egyetemi tanára, életmûvét és aktív közéleti szerepvállalását tucatnyi megtisztelô címmel,
kitüntetéssel méltányolták. Kétszer
érdemelte ki az Eötvös Loránd-díjat,
Gábor Dénes- és Pro Urbe Budapest-díjas, megválasztották az Év
menedzserének és az Év vállalkozójának. A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét 1996-ban,
a Magyar Köztársasági Érdemrend
Középkeresztje a csillaggal kitüntetést 2004-ben kapta meg. Ugyanebben az évben lett Kôbánya díszpolgára, a múlt héten pedig az Egis Rt.
Vas megyei telephelyének otthont
adó Körmend városától is megkapta
a díszpolgári címet, amelyre épp
olyan büszke volt, mint a legrangosabb állami kitüntetésekre.
„Lehet, hogy az Egis külföldi többségi
tulajdonban van, de magyar vezetésû,
ebbôl kifolyólag magyar vállalat a szó legszorosabb értelmében” – summázta élete
egyik utolsó interjújában.
Orbán István 2005. december 14-én jelentette be távozási szándékát a vezérigazgatói székbôl, egyúttal felkérést kapott a
Serviertôl, hogy az Egis Rt. felügyelôbizottsága elnökeként folytassa munkáját a
vállalat érdekében. Ezt a január 25-re meghirdetett éves rendes közgyûlésnek kellett
volna véglegesítenie.
„Dagadó vitorlákkal hajózó Egist fogok
egyszer majd elhagyni” – tervezte és nyilatkozta évekkel ezelôtt.
A leköszönô vezérigazgató Gál Péternét, stratégiai tanácsadóját javasolta utódjának, akinek igazgatósági taggá választását várhatóan a közgyûlés fogja jóváhagyni, ezt követôen kerülhet sor vezérigazgatói kinevezésére.
Orbán Istvánt az Egis Gyógyszergyár
Rt. egész közössége gyászolja, és saját halottjának tekinti – tette közzé egykori vezetôjének halála után a társaság.
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AKTUÁLIS

Ismét lehet tervezni a jövôt Tiszavasváriban
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a gyógyszeripar azon kevés ágazatok közé tartozik,
ahol bôvül a foglalkoztatás. Errôl persze egy évvel ezelôtt még másképpen vélekedtek Tiszavasváriban, amikor sokakat a munkanélküliség fenyegetett. A helyzet azonban megoldódott.

Tovább él
a patinás cég

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, Veres János pénügyminiszterrel
nézte meg az üzemet
Az Alkaloida tulajdonosa a kaliforniai
ICN Pharmaceuticals már korábban közzétette, hogy kihasználatlan kapacitás miatt tizenöt termelô gyára közül tíztôl meg
akar válni, így a magyar tulajdonától is,
amelybôl a termelését áttelepítené a fennmaradó öt gyárába. Hazánkból és spanyol
egységébôl a lengyelországi Polfa Rzeszowba helyezte át a késztermékek gyártását. Akkor ez azt jelentette, hogy az ICN
Magyarország Rt.-nél alkalmazott hatszáz
dolgozóból legalább száznegyvenet bocsátana el. Az elmúlt év végén a sajtó – Velenczei Vladimírre a gyár igazgatójára hivatkozva – arról számolt be, hogy a tiszavasvári gyárhoz a jelenlegi tulajdonos
olyan befektetôket keres, amely folytatná
az eddigi tevékenységet, vagyis továbbra is
a máktermelés, felvásárlás, valamint az
ebbôl készült hatóanyagok és gyógytermékek elôállítása maradna a fô profil.
Az is köztudott volt, hogy a Valeant eredetileg már 2005 elején el akarta adni a tiszavasvári gyárat. Az értékesítés indoka
nem csak a többi termelôüzem kihasználatlansága volt, hanem az, hogy le akarták
építeni a magyar gyár fô profilját képezô
alkaloid termékek elôállítását is. Mindez
megpecsételhette volna a több, mint száznegyven tiszavasvári dolgozó sorsát. Akkor Jekô József a tiszavasváriak szakszervezeti bizottságának titkára csakis hivatalból lehetett optimista, hiszen túl nagy esé10

lyét senki sem látta annak, hogy valaki
megvenné Európa és a világ orvosi morfin
elôállítás egykori fellegvárát, méghozzá
úgy, hogy a profilt is megtartja.
A titkár optimizmusa azonban helyénvaló volt, mert nem csak a dolgozók nem
kerültek utcára, de ha lassan is mégis
fejlôdésnek indult munkahelyük. Augusztusban ugyanis a SunPharma indiai gyógyszergyártó cég megvette a gyárat és ezzel
megvetette lábát Európában, ahol ez az
elsô üzeme. Jekô József elmondta, hogy
már akkor azt mondták, hogy nem lesz létszámleépítés, ugyanazokat a termékeket
állítják elô, amelyek gyártásának már van
hagyománya a Tisza parti település üzemében. Mivel azonban új termékek gyártását is tervezi a tulajdonos, beruházásokba kezdett.
Mindez megkönnyebbülést jelentett
nem csak a dolgozók, de az egész város
számára, hiszen a gyár elsorvasztásával a
legnagyobb munkaadó hely szûnt volna
meg egy amúgy sem könnyû sorsú térség
városában. A SunPharma azonban meg-

Az Alkaloidát, a mai ICN elôdjét
Kabay János gyógyszerész alapította 1927-ben morfin elôállítására,
amelyet máknövénybôl nyertek ki.
A morfin ipari elôállítása szerte a
világon máig is az ô szabadalmának lényegére épül. A mindvégig
alapvetôen e tevékenységet
végzô céget 1996-ban vásárolta
meg az ICN, és nálunk alapított
cége az ICN Magyarország Rt. is
ezt a tevékenységet folytatta. Fô
profilja a morfin, morfin- és kodeinszármazékok és pszichotróp
anyagok elôállítása. E termékek
kizárólagos gyártója Magyarországon, de a világon is azon kevés cégek közé tartozik, amely
ilyen anyagokat termel. A világ orvosi célra elôállított morfin menynyiségének tíz, az európai igényeknek pedig harminc százalékát
állítják elô Tiszavasváriban.
kezdte az épületek felújítását, sôt átmenetileg növelte a létszámot, hogy fellendítse a
termelést arra az idôre, amikor majd az átépítések miatt kénytelen lesz csökkenteni
a gyártó kapacitást.
Az ott dolgozók bár bizakodtak, akkor
nyugodhattak meg igazán, amikor decemberben Gyurcsány Ferenc miniszterelnök,
oldalán Veres János pénzügyminiszterrel
és a helybéliek országgyûlési képviselôjével, Juhász Ferenc honvédelmi miniszterrel meglátogatta az indiai cég által megvásárolt gyárat.
Jekô József elmondta, hogy most bértárgyalásokat folytatnak a tulajdonossal, ami
eredménytôl függetlenül jól esô érzés Ez
ugyanis azt jelenti, hogy van munkájuk, a
gyár üzemel és Tiszavasváriban ismét lehet
tervezni a jövôt

VEGYIPARI DOLGOZÓ
Kiadja a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
Felelôs kiadó: Paszternák György
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PORTRÉ

HÍREK

Nem akarom elfelejteni, milyen volt a gép mellett

Kicsit visszavettem a tempóból
Ahogy egyre nagyobb lett a szám, egyre jobban csíptem a fônökök szemét, úgy lettem egyre népszerûbb
a dolgozók körében – foglalta össze szakszervezeti karrierje lényegét Radics Gábor, akit a gumiipar
ágazati küldöttgyûlésén megválasztottak a szakágazat alelnökévé. A fiatalember kétségkívül nem az
a fajta hallgatag típus, aki a cégvezetésnek ne merné elmondani a dolgozók véleményét, vagy ne harcolna kitartóan céljaikért. Saját bevallása szerint is olykor fejjel megy a falnak, de ezen sürgôsen változtatni akar, mert sok esetben nem biztos, hogy ez a helyes taktika.
– Mi a helyes taktika?
– Eddig leginkább csak hangosan mondtuk, hogy mit szeretnénk, mi az elképzelésünk. Csak
ordítottunk, hogy minél többet
kiharcoljunk. Ez a módszer akár
eredményes is lehet, de hosszú
távon nem biztos, hogy helyes.
Ha az ember kicsit tisztában van
a világgazdasági folyamatokkal,
más cégek és dolgozók helyzetével, lehet, hogy ésszerûbben
próbálja érvényesíteni a dolgozók érdekeit.
– Ne szaladjunk elôre. Hogyan lesz valaki ágazati alelnök?
– Én még annak idején, a Taurushoz léptem be, 1996. október 1-én, vagyis pontosan öt napot még dolgoztam a Taurusnál. Aztán a Phoenix csoporté
lett a cég, ahol szinte mindent
csináltam, dolgoztam szinte az
összes gépen, aztán egy rövid
ideig még mûszakvezetô is voltam. De tényleg csak néhány
napig, aztán láttam, hogy ez
nem nekem való. Inkább az érdekvédelemben kezdtem mozgolódni. Az üzemi tanácsban, a
munkavédelmi bizottságban, a
szakszervezetben, míg végül
fôbizalmi lettem.
– Mi kell ahhoz, hogy valaki
az érdekvédelmi területre sodródjon. Együttérzés? Az átlagosnál nagyobb igazságérzet?
Vagy egyszerûen csak valahol
le kell vezetni az energiákat?
– Biztosan mindegyik. De inkább olyannak kell lenni, aki
nem hagyja magát és az elképzeléseit megpróbálja megvalósítani, az érdekeit pedig érvényesíteni. Ha pedig ez az érdek
egybeesik a közösség érdekével, akkor már lehet vállalni
szakszervezeti funkciót. Én például sokat foglalkoztam munkajoggal, örökké a munka tör12

vénykönyvét bújom. Aztán
2004 márciusában az szb titkár
nyugdíjba vonult és megválasztottak a helyi szakszervezet vezetôjének. Azóta függetlenítettként dolgozom.
– Most új tulajdonost kapott a cég. A Continentál megjelenésével végre letisztult a
helyzet?
– Most úgy tûnik, hogy igen.
Szerintem minden okunk megvan arra, hogy bizakodjunk.
Augusztus végén volt itt egy kihelyezett igazgató tanácsi ülés,
ahol a világ összes continentálos hevedergyártó cég képviseltette magát. A felügyelô bizottság elnöke akkor elmondta,
hogy a középtávú stratégiai cél
az, hogy egy amolyan referencia céget hozzanak itt létre. A
cég központja egyébként Hannoverben van, de Németországban – Kölnben és Hamburgban – be akarják fejezni a
termelést, bezárják az üzemeket. Úgy tûnik tehát, hogy ránk

nagyobb feladat hárul, és ez azt
jelenti, hogy lesz munka. Szeged akár regionális központtá
is alakulhat.
– Ez így túl szép. Az manapság már elég ritka, hogy valami egycsapásra jóra, de legalább is jobbra forduljon.
Mindennek van ára.
– Persze szeretnének változásokat. Az a feltételük, hogy a
gépek száz százalékos kihasználtsággal dolgozzanak, tehát
folyamatos üzemben kell dolgozni. Ez persze sok dolgozónak nem tetszik, ami bizonyos
szempontból érthetô. Ha viszont folyamatos üzem lesz, akkor hoznak ide beruházást, ami
hosszú távon korrekt ajánlat.
Erôsödik a cég, biztosabbá válik a munkahely.
– És mi van a rövid távval?
– Ami pluszt kértünk, azt
csípôbôl megadták. Kikérték a
véleményünket a munkaidô kidolgozásában is. A pénzünk tehát több lesz, de természetesen

szóba került a bérfelzárkóztatás
is. Azt mondták, hogy pontosan
tudják: a minôségi munkáért, a
több munkáért több bér jár.
Nincsenek illúzióink, de bízunk
benne, hogy nem lesz hosszú
forró ôsz. Már ami a bértárgyalásokat illeti.
– Tegyük fel, hogy a tulajdonos valóban korrekt és értékeli
a szegediek munkáját. Ilyen
esetben hogyan változik a
szakszervezet stratégiája?
– Én már korábban is
„visszavettem” a tempómból.
Rájöttem, hogy nem hangerôvel kell meggyôzni a másik
felet. Csak olyan dolgokkal kell
foglalkozni, amelyek megalapozottak. Tehát tisztában kell
lenni a cég helyzetével, mert
nekünk is hosszabb távon kell
gondolkodnunk. Ha azt akarjuk, hogy a munkahelyünk biztosan megmaradjon és még a
véleményünket is meghallgatják, komolyan vesznek bennünket és partnereknek tekintenek, akkor nekünk sem kell bekeményítenünk. Márpedig eddig úgy tûnik, hogy partnerként
kezelnek. Mindenrôl tájékoztattak, kikérték a véleményünket, és nem parancsot adtak,
hanem javasoltak. Ha az így
marad, akkor remélem nem
lesznek nagy csatáink.
– Most már Radics Gábor
nem csak a cége dolgozóiért, de
egy egész ágazatért is felel valamilyen szinten.
– A gumiiparban 1800 szakszervezeti tag van, a szervezettség pedig 50-60 százalékos.
Nem mindegy tehát, hogy hogyan dolgozunk, mert sokak egzisztenciája, megélhetése függ
attól, hogy mi mit teszünk. Egy
biztos! Én nem akarom elfelejteni, hogy milyen volt éjszakánként a gép mellett.

Vegyipari cégekre is számítanak a borsodiak
Immár négy kelet-magyarországi város
diákjai jutnak támogatáshoz a Nyíló Világ
tehetséggondozó program jóvoltából. Ha
az önkormányzatnak sikerül megnyernie
olyan a térségben mûködô és prosperáló
multikat, mint az ott mûködô vegyipari
cégek, úgy a tehetséggondozás kiterjeszthetô lenne a sok sebbôl vérzô, hátrányos
helyzetô térségben. A GE Hungary Rt.
487 ezer dollárt szánt erre a célra, amit
Borsod megye önkormányzata hatmillió
forinttal megtoldott, és szorgalmazza a kiterjesztését.
A szálak a kilencvenes évek végére, a General Electric ózdi beruházására vezethetôk
vissza. Az elsô kurzus 2002 márciusában indult, ahol két évfolyamon 32 ózdi diák tehetett szert a tananyagot kiegészítô ismeretekre és nyolc pedagógus kapott lehetôséget tudásának bôvítésére. Ózd után 2004-tôl a GE
két másik gyárának városára, Kisvárdára és
Hajdúböszörményre is kiterjesztették a
programot a jól tanuló középiskolások számára. A nekik juttatott 200 ezer dollárból 62
diák és 12 angol szakos tanár kapcsolódhatott a programba.
Lengyel gyárat vett
a Borsodchem
Lengyelországi gyárat
vásárolt nem-régiben a
Borsodchem Rt. – tudtuk
meg Fábiánné Czagány
Katalintól, a társaság kommunikációért felelôs vezetôjétôl. A PetrochemiaBlachownia SA százszázalékos tulajdonrészének megvásárlásáról szóló szerzôdést már aláírták, az üzletet azonban még jóvá
kell hagynia a lengyel versenyhivatalnak is. A vételárat üzleti titokként kezeli a társaság.
A most megvásárolt gyár
benzolt és toluolt állít elô,
ami a Borsodchem fô termékei között számon tartott – a különbözô poliuretán habok alapanyagául
szolgáló – MDI és TDI elôállításához szükséges. A 25
millió zloty alaptôkéjû,
évente 75 millió dolláros
forgalmat lebonyolító, kétszáz fôt foglalkoztató lengyel gyár integrálásával a
Borsodchem újabb lépést
tett a beszállítóktól való függôség megszüntetéséért.

A napokban ünnepelte alapításának hatvanadik évfordulóját az ózdi gimnázium,
ahol bejelentették a tehetséggondozó program folytatását. A 2005–2007 között zajló
program legújabb fejezetében már nemcsak
a gimnázium tanulói, hanem mindhárom ózdi, sôt a putnoki középiskola diákjai is élhetnek a felkínált lehetôséggel, fejleszthetik angolnyelv-tudásukat. Erre újabban 72 tanulónak és 15 pedagógusnak nyílik lehetôsége. A
résztvevôk ezen kívül betekinthetnek a magas szintû üzleti élet mindennapjaiba.
A Borsod megyei önkormányzat vezetôi
ugyanakkor elhatározták, a tehetséggondozó program kiterjesztését. Egyelôre Kazincbarcikán és Tiszaújvárosban keresték meg a
nagy vegyipari cégek vezetôit, kérve támogatásukat a helybeli középiskolásoknak a
Nyíló Világ programba történô bevonására.
A tervek szerint itt nem áll meg a szervezés,
mert újabb bázisintézmények létrehozásán
gondolkodnak, amelyek a leszakadt régiókban tanuló diákok felzárkóztatását szolgálnák. Ez természetesen a cégeket is szolgálná,
hiszen így hosszú távon is számíthatnának
képzett munkaerôre.

Bridgestone Tatabányán
Elkészült a japán Bridgestone cég a tatabányai
ipari parkba tervezett gumiabroncsgyárának környezeti hatásvizsgálata. A
Bridgestone új üzeme
személyautókra és kisteherautókra gyárt majd
nagy teljesítményû, speciális minôségû, radiál
gumiabroncsokat. A japán cég termelôüzemének építési költsége eléri
az 50 milliárd forintot. A
gumiabroncsgyárban
olyan fejlett technológiát
alkalmaznak majd, amelyet nemrég kísérleteztek
ki. Egyelôre nem lehet
tudni, hogy a tervezett
üzem hány embernek ad
majd munkát, az azonban
biztos, hogy jelentôsen
enyhítheti majd a térség
foglakoztatási gondjait.

Újabb kétszáz munkahely Fehérváron
Hetvenmillió eurós, azaz mintegy 17,5 milliárd forintos beruházásra készül 2007 végéig
az Alcoa-Köfém Kft. a székesfehérvári üzemében. Ezzel.
Mivel új üzletág települ Fehárvárra és további két meglévô üzem korszerûsítését és
bôvítését tervezik csaknem kétszáz új munkahely jön létre a térségben. A menedzsment
2008-tól 20-25 százalékos bevételnövekedésre számít. Az amerikai Alcoa, jelenleg három
magyarországi üzemében – Székesfehérváron, Móron és Nemesvámoson – összesen
5500 dolgozót foglalkoztat, a beruházás végén pedig újabb, csaknem 200 alkalmazott
felvételét tervezi.
A mostani hetvenmillió eurós beruházás
három területet érint – nyilatkozta nemrégiben a Népszabadságnak Forgó Béla. – A fejlesztés egyik eleme, hogy az Alcoa-Köfém
Kft. egy újabb üzletággal bôvül: repülôgéphajtómûvekhez és ipari gázturbinákhoz való
szuperötvözetekbôl készülô öntvényeket fogunk megmunkálni. Talán ennél is nagyobb
súlyú változást jelent a hengermûvünk korszerûsítése és kapacitásbôvítése, amelynek
eredményeként az eddiginél vékonyabb és
könnyebben forrasztható alumínium hôcserélô lemezeket gyártunk majd személyautók
légkondicionáló berendezéseihez. A harmadik fejlesztést a keréktárcsagyártásban hajtjuk

végre: bevezetünk egy új felületkezelési eljárást. Ezek a fejlesztések viszont infrastrukturális beruházásokat is igényelnek, így növelnünk kell az öntödei kapacitásunkat, bôvítenünk kell az energiaközpontunkat, valamint a
megnövekedô kamionforgalom miatt ki kell
alakítanunk egy új teherbejáratot is.
A fehérvári cég a fejlesztések végrehajtásához vissza nem térítendô állami támogatást is
kapott, ennek mértékét a gazdasági tárca a
késôbbiekben hozza nyilvánosságra. Forgó
Béla kérdésünkre elmondta, hogy a beruházás várhatóan három év alatt térül meg. A vezérigazgatótól megtudtuk: az Alcoa-Köfém
Kft. – amelynek dolgozói létszáma évek óta
változatlan – csupán öt százalékban foglalkoztat kölcsönzött munkaerôt, ráadásul a
2007 végéig létesítendô új munkahelyeket is
saját alkalmazottakkal kívánják feltölteni.
Mivel az Alcoa nem közvetlen fogyasztási
cikkeket gyárt, ráadásul termékeinek 90 százaléka exportra kerül, így a cég neve országosan talán kevéssé ismert. Fejér megyében más
a helyzet, ami egyrészt az 5500 dolgozónak és
családtagjaiknak köszönhetô, valamint az Alcoa Alapítvány elmúlt 12 évi tevékenységének. Az USA-ban bejegyzett alapítvány független a termelôegységektôl, fô feladata a különbözô nonprofit szervezetek és intézmények támogatása.
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Ne morgolódj, mozgolódj !

MOZDULJ!

MÁS-KOR

SPORT A CENTENÁRIUM JEGYÉBEN
A tekecsarnokban, a sakkasztalnál, a focipályán vagy éppen egy kirándulás pihenôjén, ha rövid idôre is, de meg lehet feledkezni a mindennapi gondokról, a munka egyhangúságáról és az esetleges
bosszantó konfliktusokról. Akik pontosan
tudják és ismerik a rendezvények hangulatát, azok vettek részt a tavalyi sporteseményeken, amelyeket Szabó Béla a VDSZ
sportfelelôse összegzett a legutóbbi elnökségi ülésen.
Tavaly a tervezett sportrendezvények
többségét sikerült megtartani. Pontosabban, csupán egyetlen volt, amely elmaradt,
hiszen a Kazincbarcikai Vegyész Szakszervezetnek nem sikerült a tervek szerint
megrendeznie az 5. Vegyipari Sportnapot.
A többi rendezvény sikeres volt. Ehhez
hozzájárult a lebonyolítást vállaló szakszervezeti bizottságokkal és a vállalati
sportvezetôkkel való zökkenômentes
együttmûködés.

SAKK
2005-ben az EGIS Rt Vegyész Szakszervezeti és Sportegyesületi (Budapest) vezetése bonyolította le a 20. Vegyipari Sakk
Kupaversenyt, négy vállalat hat csapata
részvételével. A verseny helyszíne most is
az EGIS Rt. klubháza volt. Az EGIS SE.
legaktívabb tagjai kiváló munkájának köszönhetôen a lebonyolítás sikeres volt.
Elôzetes tájékoztatás szerint 2006-ban ismét ugyanott, azaz az EGIS Rt. klubházában
rendeznék meg a Kupaversenyt, de a kiírás elkészítésére és az elôkészületekre a Richter
Gedeon Rt. (Budapest), a FABULON Sportklub és a TEVA Rt. Debrecen Sportegyesületének aktivistái vállalkoztak. Természetesen a
végleges idôpontról késôbb döntenek.

TEKE
2005. augusztus 12–15. között Székesfehérvárott, a KÖFÉM SC. négysávos tekecsarnokában bonyolítottuk le a 37. Vegyipari Teke Kupaversenyt. A száznegyven
sportoló, köztük negyven nô indulása új
részvételi csúcsot jelentett! A verseny
rendkívül sikeres volt, de bebizonyosodott
az is, hogy ilyen létszám mellett másként
kell szervezni a tornát és a feltételeket is
ehhez kell igazítani. Kivétel nélkül minden
résztvevô hiányolta az egyéni döntôket.
Ennek lebonyolításához hatsávos, vagy
egy négysávos és egy kétsávos pályát kellene igénybe venni.
2006-ban nagy sikerre számíthat a 38.
Vegyipari Szabadidôsport Teke Kupaverseny is, amelynek lebonyolítására – igaz még
csak szóban – ketten is jelentkeztek.
Elsôként az ONIX Magyarország Kft (Do-

TÚRA
Tavaly 30. alkalommal kerekedtek fel a
résztvevôk a 2005. február 26-án rendezett
GALAMBOS MÁRTON emléktúrára,
amelyen csaknem százan, közöttük 28-30
gyermek vett részt. A túra helyszíne ezúttal is a Gödöllôi dombvidék volt, ahol a
résztvevôk jókedvôen teljesítették a mintegy 10 km-es gyalogtúrát.
Természetesen 2006-ban is a Gödöllôi
dombvidéken megtartandó túra nyitja
majd meg a vegyipari sportrendezvények
sorát. A túra útvonala persze változik, de
az idôpontja, mint mindig: február utolsó
szombatja.

rog) a Richter Gedeon Rt. Dorogi Gyáregységével közösen vállalta, hogy a Sárisápi Bányász SE. négysávos és a Dorogi SE kétsávos
pályáján bonyolítaná le ezt a versenyt. Vállalták, hogy a két helyszín közötti közlekedést kis busz beállításával biztosítani fogják.
A másik szóbeli jelentkezô két pétfürdôi
cég a Huntsmann Rt. és a Nitrogénmûvek
Rt. volt. Mint ismeretes, Pétfürdôn egy
négysávos és egy kétsávos pálya állna majd
a versenyzôk rendelkezésére. Így mindkét
helyszínen lehetôvé válna az egyéni döntôk rendezése is.

TÁBOROZÁS
Tavaly is Szentesen táboroztak a vegyipari természetbarátok. A város központjában
levô strand területén – ahol minden létesítményt, így a medencéket és csúszdákat is ingyen lehetett használni – a rendkívül esôs,
viharos idôjárás miatt csak mintegy hatvan
természetbarát élt a táborozási lehetôséggel.
2006-ban már a 31. táborozást szervezik,
és ha az anyagiak a tavalyihoz hasonlóan,
kedvezôen alakulnak, ismét Szentes lesz a
találkozó színhelye. Errôl azonban csak
késôbb várható végleges döntés, de remélhetôleg az idôjárás kegyeibe fogadja a
vegyipari természetbarát családokat.

SPORTTALÁLKOZÓ
2005-ben elmaradt a Vegyipari Szakszervezetek Vegyész Szakági Szövetsége
Sporttalálkozója. Az idén remélhetôleg
lesz olyan vállalkozó szellemû vállalat
vagy egyesület, amely önállóan, vagy több
cég és szervezet összefogásával hajlandó
lesz megszervezni és lebonyolítani az ötödik találkozót.

2006. évi SPORTNAPTÁR
Sorszám Verseny megnevezése
1.

30. GALAMBOS MÁRTON
Emléktúra
2.
21. Vegyipari
Sakk Kupaverseny
3.
38. Vegyipari Szabadidôsport
Teke Kupaverseny
4.
31. Vegyipari
Természetbarát Tábor
5.
5. Vegyipari Sportnap
(Vegyész Szakágazat szervezi)
6.
Vegyipari természetbarát
vezetôk, aktívák túrája
7.
Alkaloida Kispályás
Focibajnokság
Összeállította: Szabó Béla sportfelelôs
Jóváhagyta a VDSZ Elnöksége ülésén.
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Idôpont

Helyszín

Rendezôk

02.
25.
10.
hó
08.
hó
08.
hó
08.
hó
09.
hó

Gödöllôi
Dombvidék
Budapest
EGIS Klubház
Késôbbi
Kijelölés
Késôbb
jelölik ki.
Késôbbi
Kijelölés
Késôbbi
Kijelölés

EVM – Chinoin –
VDSZ
TEVA és RG.Rt. Bp
Szaksz.-VDSZ
Késôbbi döntés
szerint -VDSZ
Chinoin SC.VDSZ
Késôbbi
Kijelölés – VDSZ
Chinoin SC.VDSZ

Tiszavasvári

Alkaloida-VDSZ
Összesen

Pályázat

Költségelôirányzat
VDSZ
Ezer forintban

Összes

***

***

***

***

80

80

***

180

180

150

180

330

***

130

130

***

80

80

***
150

80
730

***
800

VII. 1. szám 2006. január A 100 éves VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa

Tisztelt Olvasó !
Legutóbbi megjelenésünk óta nagyon sok minden történt.
A VDSZ 32. kongresszusa új lehetôséget teremtett a fiatalok érvényesülésére a szakszervezetünkön belül. Az alelnöki poszt
újra betöltésre került (amit már
az elôzô kongresszuson akartunk
!). A VDSZ Elnökségébe 3, 40
év alatti fiatal került és megújult
a VDSZ ifjúsági bizottsága is.
A felsorolt fejlemények reményt
adhatnak, hogy a szakszervezeten belül meg tud kapaszkodni
egy új fiatal generáció. Azt is el
kell ismerni, hogy ezzel párhuzamosan, néhány eddig aktív, a
szakszervezetet fontosnak tartó,
az ifjúsági munkában résztvevô
fiatal kolléga kikerült a VDSZbôl. Hogy miért ? Ezt tôlük kell
megkérdezni. Mi csak megköszönhetjük eddigi munkájukat és
sok sikert kívánhatunk. Tudjuk,
hogy milyen helyzetbe kerülnek
azok a fiatalok, akik felvállalják
szakszervezeti tevékenységüket,
amelyet nem mindig néznek jó
szemmel. Tudjuk, hogy a szakszervezet nem elég határozott az
ellentmondásos helyzetekben,
ami nem minden esetben pozitív.
Ezen változtatni kell !!
2006. a szakszervezetünk életében
kiemelkedô év lesz, nem csak a
parlamenti választások miatt, hanem a VDSZ megalapításának 100.
évfordulója alkalmából. A Centenárium jó alkalmat adhat a szakszervezet mozgalmi jellegének
erôsítésére is. Az elsô ilyen alkalom a Galambos emléktúra lesz
2006. február 25-én. Szeretnénk, ha
minél többen családostul megtennénk a közel 10 km-es túrát.

De ez csak a kezdet ! A Nyugdíjas
Tagozattal közösen több megmozdulást, akciót, megjelenést tervezünk ebben az évben, amelyrôl természetesen be fogunk számolni a
MÁS-KOR hasábjain. Szeretnénk,
ha ez az év méltó fejezet lenne a
VDSZ történetében. Ebben segíteni
fogunk a 100. évfordulót szervezôknek, a helyi szakszervezeti bizottságoknak. Minden javaslatot
meg fogunk vitatni, és ha mi is jónak
tartjuk támogatni fogjuk. De ez az
év a megoldandó feladatok éve is.
Az egyre csökkenô munkavállalói
létszám, a vegyipart érintô szabályok bevezetése, a munkáltatók és
tulajdonosok által szított, az érdekképviselet elleni hangulat jelei, azt
sejtetik, hogy nem csak a centenárium jelent szakszervezetünk számára
kihívást.
A kongresszuson Pálvölgyi Richárd
jól összefoglalta, hogy melyek azok
a pontok, amelyeknek meg kell jelennie a szakszervezetünk programjában. A program kész, az év elkezdôdött, most rajtunk a sor. Ehhez kívánunk sok energiát.
VDSZ Ifjúsági Bizottsága

Megújult a VDSZ
Ifjúsági Bizottsága
A VDSZ 32. kongresszusa elôtt megalakult az Ifjúsági Tagozat vezetô testülete. A bizottság összetétele jelentôsen
változott. A bizottság néhány tagja elérte a korhatár felsô határát és ezért nem
tud résztvenni a munkánkban, de segítségükre mindig számítani fogunk. Van
olyan volt bizottsági tag is aki munkáltatói feladatokat kapott, és emiatt kellett a bizottságot elhagyni.
Az új bizottság tagjai:

Móczár Krisztina (Gyógyszeripar –
Richter Gedeon Rt.)
Göncz Tibor (Vegyipar – Zoltek Rt.)
Kovács Ákos (Gázipar – Tigáz Rt.)
Pagács János (Papíripar – Halaspack
Rt.)
Pálvölgyi Richárd (Gumiipar – Michelin Hungária Kft.)
A VDSZ Ifjúsági Tagozatának elnöke
Pálvölgyi Richárd lett.
Gratulálunk és sok sikert kívánunk !

Pálvölgyi Richárd

MÁS-KOR
VDSZ Ifjúsági Tagozatának Lapja
Szerkeszti:
a VDSZ Ifjúsági Bizottsága
Fôszerkesztô: nincs
Fôszerkesztô-helyettes: nincs
Kiadja: VDSZ Országos Iroda
A szerkesztôség címe:
H-1068 Budapest Benczúr u. 45.
e-mail:mail@vdsz.hu
WEB:www.vdsz.hu
Megjelenik
a Vegyipari Dolgozó rendszeres mellékleteként
Terjeszti a VDSZ tagszervezeteinek
ifjúsági aktivistái

Reméljük kiadványunk elnyerte tetszésedet. Írd meg véleményedet, hogy a
következô jobb legyen.
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EZ + AZ

ECC konfrencia
Ausztriában
Már elôzô lapszámunkban
jeleztük, hogy beszámolunk
az Európai Vegyész Szakszervezetek Ifjúsági Klubjának
(ECC) idei konferenciájáról
Az idei konferencián, melyet Hafnerseeben tartottak a VDSZ Ifjúsági Tagozatát
Móczár Krisztina, az ifjúsági bizottság
Gyógyszeripari Szakági Szövetség képviselôje és Székely Tamás a tagozat elnöke
képviselte.
Az idei találkozó fô témája a szakképzés
és a szakszervezeti tisztségviselôk képzése
volt. Összehasonlításra került az egyes országok, közép- és felsôfokú iskolarendszere, valamint a szakszervezeti jelenlét a
szakképzésben. Németországban és Ausztriában duális szakképzési rendszer van,
ami azt jelenti, hogy a szakmunkások képzése az üzemekben zajlik munkáltatói finanszírozás mellett. Szlovéniában, Szlovákiában, Lengyelországban és Magyaror-
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szágon hasonlóan, az iskolákban történik a
szakmunkásképzés és az elôírt szakmai
gyakorlatokat végzik a tanulók a szakmaspecifikus üzemekben. Ezért ezekben az országokban a szakszervezetek, sokkal nehezebben tudnak a fiatalok körében tevékenykedni.
Németországban és Ausztriában a duálképzésre épül a fiatalok szakszervezeti
képzése is, mert az üzemekben saját érdekképviselettel rendelkeznek, amelyet szakmailag az ágazati szakszervezetek segítenek. Így Ausztriában és Németországban
is a fiatalok 18 éves kortól már találkoznak
a szakszervezetekkel, sôt számukra külön
képzéseket is tartanak. A német vegyész
szakszervezet 3 saját oktatóközpontjában,
míg az osztrák szakszervezet az Osztrák
Szakszervezeti Szövetség (ÖGB) oktatóbázisaiban képzi a fiatal és felnôtt tisztségviselôit.
Szlovákiában a Szlovák Szakszervezeti
Szövetség (KOZ) saját iskolájában képzik
a szakszervezeti tagokat és tisztségviselôket. Egyre kevesebb a saját képzés, és
inkább más szervezetekkel közösen szerveznek egy-egy témában oktatást.
Lengyelországban nagyon kevés pénz
áll rendelkezésre, hogy a fiatalokat oktas-

sák, csak a Solidarnosc központi szervezetei biztosítanak képzési lehetôségeket a fiatal tisztségviselôk számára.
Szlovéniában nem megoldott a tisztségviselôk közös képzése, inkább a vállalati
szakszervezetek szervezésében történik az
oktatás. Egy-egy adott témában kerül közös szervezésô képzés, de ekkor a Szlovén
Szakszervezeti Szövetség is bekapcsolódik.
A szakképzéshez kapcsolódóan a konferencia résztvevôi ellátogattak az Osztrák
Szakszervezeti Szövetség (ÖGB) által finanszírozott és mûködtetett szakképzô intézetbe. Igen Tisztelt Olvasó, a szakszervezet üzemelteti ezt a gépipari technikumot,
ahol évente 78 fôt képeznek 4 éves idôtartamban. A tanulók kollégiumi elhelyezést
kapnak, és a felvételi szempontokban a
szülôk szakszervezeti tagsága is szerepel.
A legjobb reklám és a legjobb befektetés a
szakszervezet számára – mondja az iskola
igazgatója. Elismerve, hogy a partner vállalatok, akik a gyakorlati képzésben is segítenek, nagyon sok mindenben (fôleg eszközökkel) támogatják az intézményt.
A konferencia résztvevôi megállapodtak abban, hogy ismételten az Európai
Bányaipari, Vegyipari és Energiaipari
Szakszervezeti Szövetséghez (EMCEF)
fordul. Érthetetlen ugyanis, hogy a szakszervezeti szövetség az ECC megalakulásának 5 éve alatt - többszöri kérésre ellenére – nem volt hajlandó semmiféle
együttmûködésre. Az ECC eddigi rendezvényeit a nemzeti vegyész szakszervetek, illetve pályázatok finanszírozták. Ma
már egy jól mûködô internetes weboldal (
www.ecc.li ) is elérhetô, ahol a célok mellett a közös munkák eredményei is olvashatók. Robert Wittek az Osztrák Vegyipari Szakszervezet (GdC) szakértôje, készített egy videóklipet az eddigi rendezvényekrôl. ( a klip letölthetô a
www.vdsz.hu Ifjúsági Tagozat részen ).
Még az idén elkészül, angolul, németül,
szlovákul, magyarul az a kiadvány amely
az ECC munkáját céljait mutatja be. A
kiadványt Európai Uniós támogatással
fogják kiadni.
2006-ban a Szlovák Vegyész Szakszervezet (OZCH SR) szervezi az ECC ülését.
Márciusban az elôkészítô bizottság ülése
lesz, és várhatóan októberben a tartja éves
találkozóját.

