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ALAPÍTVA 1906-ban

A TARTALOMBÓL
Létkérdés
a jó tagszervezés

XLIX. ÉVFOLYAM

2006. MÁRCIUS

Hol gyár állott,

Részben a centenárium évének jegyében a VDSZ meghirdette tagszervezési
akcióját is. Ez az esztendô ugyanis jó
lehetôséget ad arra, hogy a VDSZ
múltját és jelenét, azaz tevékenységét
és eredményeit mind szélesebb körben
ismerjék meg a dolgozók. Így a 2006-os
év egy olyan soha vissza nem térô alkalom, amelynek kihasználása soha nem
látott mértékben erôsítheti a szakszervezetet.
Tudósítás a 2-3. oldalon

Résen kell lenni
Érdekérvényesítés jogutódlással létrejövô szervezetekben. Ezzel a címmel
tartotta március 6-án a Gázipari Ágazati Párbeszéd Bizottság azt a képzését,
amelynek fô témája volt: hogyan körvonalazódik a gázpiaci modell 2007. július 1 után.
Összefoglaló a 4-5. oldalon

most kôhalom...

Miniszterek Újpesten
Kiss Péter kancelláriaminiszter és Csizmár Gábor a Foglalkoztatáspolitikai- és
Munkaügyi Minisztérium vezetôje február 23-án látogatott el a Chinoinba,
hogy megtekintse az új kémiai fejlesztési labort, amely egy világszínvonalú kísérleti és fejlesztési egysége lesz a cégnek, és az egész hazai gyógyszeriparnak.
Beszámoló a 6. oldalon

A munka elismerése
Horváth Miklós a Grabo Vállalatcsoport Dolgozóinak Szakszervezeténe elnöke március 15 alkalmából a Gazdasági Minisztériumban Kóka János minisztertôl vehette át azt az oklevelet és
ezüst emlékérmet, amellyel több mint
két évtizeden át végzett érdekvédelmi
tevékenységét ismerték el.
Írásunk a 14. oldalon

Látva Fûzfô-gyártelep mai képét már elképzelni is nehéz, amire legfeljebb a közép korosztály képviselôi
emlékeznek. Ma már szinte hihetetlen, hogy alig több
mint két és fél évtizeddel ezelôtt, valamikor a '80-as
években még több mint hatezer embernek és legalább
ugyan ennyi bedolgozónak adott munkát a Nitrokémia.
A mai állapotokat látva kissé módosítva juthat eszünkbe a klasszikus sor: hol gyár állott, most kôhalom...
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Napirenden

Napirenden

LÉTKÉRDÉS
a jó tagszervezés

Meg kell szólítani
a fiatalokat

A VDSZ jövôjét érintették a március 16-i ülés napirendjei. A közeljövô szempontjából volt fontos, hogy
az elnökség elfogadta az ez évi költségvetést, valamint a centenáriumi megemlékezések büdzséjét.
A hosszabb távú jövôt viszont az a tagszervezési felhívás befolyásolja, amelynek fontosságát ugyancsak egyetértéssel fogadták a testület tagjai. Szóba került még a korszerû informatika használatának
fontossága és fejlesztés szükségessége is.
A VDSZ elnökségének március 16-i ülésén több olyan napirendi pont is terítékre került, amelynek témája a szakszervezet jövôjét
érinti. A legutóbbi ülés folyatásaként ismét a
napirendi pontok között szerepelt a VDSZ
2006. évi költségvetése, amelyet a testület elfogadott. Ugyancsak jóváhagyását adták a
szakszervezetek képviselôi a centenáriumi év
megemlékezéseinek pénzügyi tervére.
Ezek azonban mind olyan dolgok, amelyek csak rövidtávon érintik a szövetség életét. Sokkal inkább a jövôrôl szólt a VDSZ
2006. évi szervezetfejlesztési és tagszervezési
feladatai témakör. Ennek fontossága még a
32. kongresszus programjában is szerepel, hiszen a szakszervezetek az egész országban
egyre több nehézséggel küzdenek. Annak ellenére, hogy ma az érdekképviseleteknek
minden eddiginél több feladata adódik. Ezt
azonban csak akkor képes hatékonyan ellát-
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ni, ha a munkaadók látják és érzik, hogy a
szakszervezetek élvezik a dolgozók többségének támogatását. Vagyis egy jelentôs tömegbázison alapuló érdekképviselet sokkal
eredményesebben léphet fel a dolgozók javára kiharcolandó kedvezményekért és jogos
követelésekért.
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Székely Tamás a VDSZ alelnöke prezentációja közben szólt arról is, hogy éppen ezért
a tagszervezés kérdését az elnökség folyamatosan napirenden tartja és figyelemmel kíséri.
Különösen két pontra kell különös hangsúlyt
fektetni. A szakszervezet tagságának életkora változik, méghozzá nem éppen kedvezô
irányba. Sokan mennek nyugdíjba és helyettük ugyan fiatalabbak is belépnek a szakszervezetbe, az új tagok száma mégis alacsonyabb, mint azoké, akik kiöregednek a mozgalomból.
A létszámra ható másik negatív jelenség,
hogy a VDSZ alá tartozó cégeknél egyre
csökken a foglalkoztatás, így a dolgozói létszám fogyásával arányosan csökken a taglétszám is. Éppen ezért az alelnök szerint a legfontosabb feladat, hogy mindenféle módon
és rendszeresen szólítsák meg a fiatalokat,
megértetve velük, hogy a szakszervezeti tag-
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A VDSZ megalakulásának 100. évfordulója alkalmából
TAGSZERVEZÉSI AKCIÓT hirdetünk
2006. november 30-ig.
Mottó: „Aki nem szakszervezeti tag ellensége önmagának” – 1906

A cél: szervezz minél több tagot
Az a szakszervezeti tagunk, aki a legtöbb új tagot beszervezi,
szakágazatonként a VDSZ vállalati tagszervezetébe,
családi üdülést* kap a VDSZ miskolc-tapolcai üdülôjébe.
A tagszervezés alakulásáról folyamatos tájékoztatást adunk.
*4 fôs család ingyenes szállása 4 napra 2 db 2 ágyas szobában, gyerekek eseten pótággyal
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ság már nem ugyanaz, mint volt a rendszerváltás elôtt. Az érdekképviseletek jelentôsége felértékelôdött, hiszen ha a dolgozók maguk nem állnak ki jogaikért, úgy ezt mástól
hiába várják. Ezért a VDSZ meghirdetett egy
tagszervezési programot, amelynek célja,
hogy a jelenlegi tagság és a szakszervezetek
tisztségviselôi mind nagyobb számban gyôzzék meg a szakszervezeten kívülieket a dolgozók egységének fontosságáról.
Ez a feladat természetesen munkahelyenként változik, mert mindenütt más és más az
olyan gond, amelyek megoldására van elképzelése a VDSZ-nek és a helyi szakszervezetnek. Van, ahol a béremelésért és van, ahol
egy tisztességek kollektív szerzôdésért kell
fellépni, míg máshol a munkahely megtartása, vagy éppen az elbocsátott dolgozók támogatása, ismételt munkába állítása a legfontosabb feladata a szakszervezetnek.
A titkárokra és tisztségviselôkre minden
eddiginél nagyobb feladat hárul. Egyrészt nekik kell meggyôzni a dolgozókat a szakszervezet, az egység és a szolidaritás fontosságáról, arról, hogy ez nem csak a közösség, a
munkahelyi kollektíva, de mindenkinek saját
egyéni érdeke is, hogy erôs és mint ilyen, jól
mûködô szakszervezet védje érdekeit a munkáltatóval szemben. A tapasztalatok ugyanis
azt mutatják, hogy sok munkahelyen fordul
elô jogsértés, de a rendezett munkaügyi kapcsolatok szempontjából legalább is aggályos
intézkedés.
A dolgozók jelentôs része persze passzív és
nem érdeklik az érdekképviseletek. Nem kizárt, hogy azért, mert a VDSZ nem mutatja
be elég jól és látványosan az eddig elért eredményeket. A munkahelyeken a dolgozók
nem mindig értesülnek arról, hogy máshol,
más munkáltatóval szemben, vagy éppen a
kormányzatnál milyen eredményeket ért el a
VDSZ, legyen szó 36 órás munkarendrôl, természetbeni juttatásokról, utazási kedvezmé-

nyekrôl, vagy éppen egy olyan munkásgyûlésrôl, amely például a székesfehérváriakat hozzásegítette egy elfogadható béremeléshez.
Az eredmények sorát azonban lehetne
folytatni, ám nem biztos, hogy errôl értesültek a VDSZ-hez tartozó cégek alkalmazottai,
megértették-e, hogy adott esetben az ô kérdéseikre is megkövetelheti és kicsikarhatja a
választ a szakszervezet. Ez egyben segíthet
megszüntetni a potyautas jelenséget, hiszen a
szakszervezet tagjai nem véletlenül érzik úgy,

hogy mozgalmon kívüli társaiknak csak az
ölükbe pottyannak a közvetve általuk kiharcolt eredmények. A potyautasokat is csak
úgy lehet „jobb belátásra bírni", ha maguk is
látják: a szakszervezet szervezettsége és ereje
az ô érdekeiket is szolgálja, sôt maguk is hozzájárulhatnak a még hatékonyabb érdekképviselethez.
Éppen ezért az alelnök meggyôzôdése,
hogy jobb kommunikációval a tagság
könnyebben meggyôzhetô, de komoly feladat és felelôsség hárul a titkárokra is, akiknek módjuk volna feloldani a passzivitást.
Mivel a VDSZ egy modern szakszervezeti
szövetség, nem csupán érdekképviselettel
támogatja a dolgozókat, de egyre több
olyan szolgáltatást is nyújt, amely még inkább vonzóvá teszi a belépést. Ilyen például a Vodafonnal kötött megállapodás, az
üdültetés lehetôségeinek biztosítása, az Allianz biztosító által nyújtott kedvezmények,
a személyi kölcsön vagy az, hogy a tagok
Metró-kártyát kapjanak.
Részben a centenárium évének jegyében a
VDSZ meghirdette tagszervezési akcióját is.
Ez az esztendô ugyanis jó lehetôséget ad arra, hogy a VDSZ múltját és jelenét, azaz tevékenységét és eredményeit mind szélesebb
körben ismerjék meg a dolgozók. Így a 2006os év egy olyan soha vissza nem térô alkalom,
amelynek kihasználása soha nem látott mértékben erôsítheti a szakszervezetet.

Növelni kell az „E” elérés arányát
Az elnökségi ülésen a VDSZ és tagszervezetei elektronikus kapcsolattartásának helyzete is szóba került. Ma már a hatékony és gyors
munka elképzelhetetlen a számítástechnika illetve az „E", vagyis az
elektronikus kommunikáció alkalmazásának mellôzésével. A szakszervezetek munkájának koordinálása, az elnökség munkájának megismertetése és a mindennapi kapcsolattartás nem lehet elég hatékony a korszerû informatika nélkül.
A VDSZ éppen ezért felmérte a lehetôségeket, vagyis arra volt kíváncsi, hogy mely szakszervezeteket, titkárokat és munkahelyeken mûködô érdekképviseleti vezetôket lehet elérni számítógépen keresztül gyakorlatilag azonnal. Székely Tamás alelnök elmondta, hogy a helyzet
sokkal jobbnak bizonyult a vártnál. Ma már a munkahelyi szakszervezetek nagyobb részét, pontosan 67 százalékát lehet elérni elektronikus
úton, vagyis szinte azonnal és egyszerre megkaphatják a munkájukhoz
szükséges információkat.
Az e-mail és Internet elérhetôség tehát a legtöbb munkahelyen megoldott, az arányt azonban növelni kell, hiszen a száz százaléktól, vagyis
a kívánatos lefedettségtôl még távol áll a VDSZ. Addig is kihasználják
ezt a lehetôséget, hiszen a papírnál nem csak gyorsabb, de jóval költséghatékonyabb az elektronikus úton történô kommunikáció. Ezért az
elnökség az anyagait egyelôre próba jelleggel így juttatja el a szakszervezeti vezetôkhöz, természetesen csak oda, ahol erre van fogadó
készség. Ahol pedig még nem sikerült kiépíteni az Internet és e-mail használatához szükséges hálózatot, ott mielôbb próbálnak ebben segíteni. Ennek módját részletesen kidolgozzák a VDSZ szakemberei,
hogy a lehetô leggyorsabban növeljék a korszerû informatikát használó munkahelyi szervezetek arányát.
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Ez történt

Ez történt

A gázosok felk észülnek
a szétválasztásra

A szakszervezeteknek
mindig résen
kell lenniük

Érdekérvényesítés jogutódlással létrejövô szervezetekben. Ezzel a címmel tartotta március 6-án a
Gázipari Ágazati Párbeszéd Bizottság azt a képzését, amelynek fô témája volt: hogyan körvonalazódik a gázpiaci modell 2007. július 1 után. A VDSZ tanácstermében rendezett találkozón a
gyakorló érdekvédelmi, érdekképviseleti tisztségviselôk vettek részt, hogy felkészüljenek a 2007.
július 1. hatállyal életbe lépô változásokra, nevezetesen az energiaipari társaságok jogi
szétválasztása utáni helyzetre.

Szegedi Andrásné, a gázipari szakág vezetôje, a GÁPB munkavállalói oldal részérôl bevezetôjében elmondta, hogy mai
ismeretek szerint a társaságok egy részénél
2007. január 1-ig megtörténik a szétválasztás. Mivel a tevékenység szétválasztás miatti szervezeti változás várhatóan jogutódlással létrejövô vállalkozások létrejöttével
valósul meg, a jogutódlás fogalmának,
módjainak megismerése, a munkavállalói
érdekek megjelenítésének lehetôsége érdekében szükséges a felkészülés. A meghí4

vott elôadók arról számoltak be, hogy más
cégeknél, a gazdaság más-más területein a
dolgozóknak és persze a szakszervezeteknek mivel kellett szembesülniük akkor,
amikor dolgozókat szerveztek ki az anyacégekbôl. Természetesen arra is felhívták a
figyelmet, hogy melyek azok a mozzanatok, amelyekre az érdekképviselteknek figyelniük kell, hogy a jogutódlás miatt a
dolgozók ne szenvedjenek hátrányokat.
Dr. Kiss Mihály nemcsak mint a Paksi
Atomerômû dolgozóinak szakszervezeti
titkára, de mint munkajogász is részletesen
értékelte a munkajogi jogutódlás tapasztalatait, amely az elmúlt másfél évtizedben
próbára tette a munkavállalókat és az érdekképviseletek szakembereit is. Az elôadó mindenek elôtt leszögezte, hogy nincs
olyan trükk, amelyet ki ne lehetne találni,
hogy a leírt jogszabályt másként, a maguk
számára elônyösebb módon értelmezzék a
munkáltatók. Éppen ezért a szakszervezeteknek minden esetben résen kell lenniük,
hogy a kiszervezések után a dolgozók jogai
ne sérülhessenek, illetve érvényben maradjanak a kollektív szerzôdések, amelyek
ezeket a jogokat garantálják.
A szétválasztások, kiszervezések és az
ebbôl eredô jogutódlási viták, amelyek befolyásolják a munkavállalók körülményeit
számtalan cégnél okoztak konfliktusokat.
A ’90-es években – ahogyan dr. Kiss Mihály fogalmazott – mint a pestis söpört végig az országon egy kiszervezési hullám,
amelyet akkor azzal indokoltak, hogy ez a
nyugati modell. Ez valóban nem csak magyar jelenség, de tôlünk nyugatabbra nem
öltött ekkora méreteket. Ráadásul nálunk
mindez úgy ment végbe, hogy 1997-ig a
munkajog nem szabályozta a jogutódlást.
Igaz, 1992-ben a Munka törvénykönyve
egyik szakasza foglalkozott ezzel a kérdéssel, de csak érintôlegesen, így semmiképpen sem volt alkalmas arra, hogy tiszta
helyzetet teremtsen.

Márpedig a kiszervezés egyre gyakoribb
jelenség volt. A munkavállalók végezték
addigi munkájukat, feladatuk éppen az
volt mint korábban, gyakran ugyan ott,
ugyan abban a munkakörben dolgoztak,
még öltözôszekrényük sem változott, csak
éppen a cégtábla változott meg munkahelyük bejárata fölött. Ez azonban számos
esetben éppen elég volt ahhoz, hogy a dolgozó jogai sérüljenek.
Szerencsés esetben a „vihették ma--gukkal” a korábbi kollektív szerzôdést,
amely biztosította jogaikat. Így az anyacég
egyfajta védôernyôt jelenthetett, amely
azonban sokáig nem óvta meg a munkavállalókat. A munkajogász saját példájukon
keresztül, a Paksi Atomerômûben lezajlott
változások tükrében vázolta fel a kiszervezésekbôl adódó visszásságokat. Az anyacég, valamint a kollektív szerzôdés csak átmenetileg nyújtott védelmet, mert két év
után a munkaadó vitatni kezdte a ksz érvényességét. A szakszervezet természetesen
peres úton próbálta meg védeni álláspontját. Ez elsô fokon sikerült is, hiszen a bíróság kimondta a szerzôdés érvényességét. A
döntés ellen a munkáltató természetesen
fellebbezett, amelynek következményeként a bíróság másodfokon megváltoztatta. A jogerôs ítélet szerint már nem volt érvényes a ksz.
A szakszervezet nem hagyta annyiban,
ezért felülvizsgálati kérelemmel fordult a
Legfelsôbb Bírósághoz, amely kimondta: a
szakszervezetnek van igaza, a szerzôdés érvényben van. E mellett hozott egy – jogtörténeti jelentôségû – jogegyezségi határozatot is, amely leszögezte, hogy amennyiben
a munkavállaló ugyanazt a munkát végzi,
mint korábban, úgy ez jogutódlásnak számít, így a kollektív szerzôdés a kiszervezett
cégnél is érvényben marad.
A dolgozók szempontjából minden kiszervezés új helyzetet teremt. Elôfordulhat, hogy megváltozik a munkáltatója, a

cég tulajdonosa, sôt egyszerre mindkettô.
Ilyenkor érvénybe lép az úgynevezett egy
éves szabály, amelynek értelmében a munkáltatónak egy évig kötelezô fenntartani a
korábbi munkavállalókra vonatkozó helyzetet. A tapasztalat azonban az, hogy egy
év után a foglalkoztató mindent megváltoztat. Ilyenkor kiemelt feladata van a
szakszervezetnek, hiszen, ha a munkavállalók körülményei nem változtak, feladatuk, munkakörük nem módosult, úgy a
kollektív szerzôdés felmondásának nincs
semmiféle jogalapja. Ha a foglalkoztató
mégis ragaszkodik a változásokhoz, úgy a
szakszervezetnek ez ellen fel kell lépnie.
Arra is van szabály, hogy miként kell eljárni, ha a dolgozókat egy másik gazdasági
társaság veszi át. Ilyenkor a két cég kollektív szerzôdése összeütközésbe kerülhet.
Ez esetben azonban mindig a munkavállaló szempontjából kedvezôbb ksz-t kell tovább vinni, vagyis az erôsebb szerzôdés felülírja a gyengébbet. Legkedvezôbb az az
eset amikor a „befogadó” gazdasági társaság a dolgozókra nézve jobb megállapodást fogadott el, így az átvett dolgozókra
is a kedvezôbb kollektív szerzôdés vonatkozik majd.
Az is elôfordult már, hogy két cégbôl
egy harmadik jött létre. Ez esetben a két
korábbi kollektív szerzôdés valamennyi

kedvezô elemét ötvözni kell az új munkáltatónál alkalmazandó szerzôdésben, így jó
esetben létrejöhet egy olyan megállapodás,
amelynek mindkét korábbi cég kollektív
szerzôdésének valamennyi pozitív elemét
tartalmaznia kell.
Dr. Kiss Mihály szerint a gáziparban jellemzôen az a fajta jogutódlás következik
be, amelyben az anyavállalatból kiváló tevékenység végzésére alapítanak vállalatot.
Ebben az esetben a kiszervezett cégbe változatlan feltételekkel kerülnek a munkavállalók, azonban lényeges megállapítani,
esetenként mit jelent a változatlan feltétel.
Célszerû ún. „leltárt” készíteni a jelenlegi
körülményekrôl, ezzel segíteni lehet a
mérlegelés lehetôségét. A szakszervezet
feladata, hogy az új helyzetben – legyen az
kiszervezés vagy szétválasztás – a lehetô
legtöbbet érje el. Ezért készíteni kell egy
olyan listát, amelyben szerepel minden,
ami addig járt a dolgozóknak. Érdemes e
leltár ismeretében tárgyalni a munkáltatóval, és ragaszkodni kell mindenhez, ami
addig járt.
Javasolta továbbá, hogy az alapjogot, a
beleszólási jogot, hatékonyabban alkalmazzák a szakszervezetek, éljenek azokkal
a jogosításokkal, amelyeket a törvény lehetôvé tesz az élet és munkakörülmények
befolyásolása érdekében.

Versenyképes árakra
van szükség
Bali Gábor (DDGÁZ) a kialakítás alatt álló gázpiaci modellrôl
tartott elôadásában beszélt a
várható, új gázpiaci modellrôl,
az ezzel kapcsolatos új fogalmakról (pl. végsô menedékes,
közszolgáltatási kötelezettség)
és a piac szereplôirôl.
Az 2003/55/EK EU Gáz Direktíva célmeghatározása: hatékony és megkülönböztetésttôl
mentes hálózati hozzáférés biztosítása mindenki számára.
A gázipari társaságok jogi
szétválasztását az EU Energia
és Szállítási Fôigazgatóság
szétválasztási alapelvei (2004.
jan. 16.) határozzák meg.
Az irányelvre épülô magyar
modell jogszabályi háttere
még elôkészítés alatt van, a
gáztörvény végrehajtási rendeletének módosítása még
nem ismert, nem eldöntött a
lakossági és kommunális fogyasztói gázár sem.
Megválaszolandók a következôk is: mi a közüzemi nagykereskedô szerepe, kinek
lesz közellátási kötelezettsége, a végsô menedékes milyen árat fizet.
Továbbra is gond, hogy Magyarországon tulajdonképpen
gázenergiából nincs szabadpiac, nem áll rendelkezésre több
szabad forrás, az oroszországi
függôség korlátozza a lehetôségeket is. (Ténylegesen 2
nagykereskedôtôl lehet vásárolni, bár 38 kereskedôi engedélyt
adtak ki ez idáig.)
Bali Gábor szerint versenyképes árakra van szükség, a jogos
fogyasztói érdekek tiszteletben
tartására, és az értékesítési oldal teljes liberalizációjára. A lakossági értékesítés alapszolgáltatás, az ármeghatározásban
fontos szerepe kell, hogy legyen
a szabályzó hatóságnak.
A jelenlegi és az új modell közötti zökkenômentes átmenetet
a jelenlegi szerzôdések hatályban tartásával, jogszabályi erejében történô módosulásával lehet elérni.
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Egyedülálló tudás birtokában
a CHINOIN

Újpesti miniszterek
az újpesti gyárban

Egy üzem, gyáregység vagy laboratórium építése, átadása és üzembe helyezése nem csupán egyegy adott vállalat sikere. Legalább annyira az ott dogozóké. Mindenekelôtt azért, mert a fejlesztések
és beruházások azt jelzik: a cég stabil, prosperál és van jövôje. Éppen ezért az ott dogozóknak sem
kell azért aggódniuk, hogy mi lesz, ha munkahelyük megszûnik. A Chinoin, mint a Sanofi-Aventis cégcsoport tagja a biztos megélhetést jelenti több ezer család számára.
Kiss Péter kancelláriaminiszter és Csizmár Gábor a Foglalkoztatáspolitikai- és
Munkaügyi Minisztérium vezetôje február
23-án látogatott el a Chinoinba, hogy megtekintse azt a kémiai fejlesztési labort,
amely egy világszínvonalú kísérleti és fejlesztési egysége lesz nem csupán a cégnek,
de az egész hazai gyógyszeriparnak. A
meghívás - mint arról Orosz Jenô a Chinoin kommunikációs vezetôje tájékoztatott még az elmúlt év októberére datálódik.
Kiss Péter kancelláriaminiszter akkor a
Miskolc melletti Csanyik völgyben üzembe
állított a legmodernebb technológiával felszerelt injekció és ampulla gyártó egységet
tekintette meg.
Az sem volt véletlen, hogy a kancelláriaminiszter Csizmár Gáborral a munkaügyi
tárca vezetôjével látogatott el a Chinoin újpesti gyárába. A két kormánytag egyaránt
a IV. kerülethez kötôdô képviselôjelölt.
Márpedig a Sanofi-Aventis budapesti gyára újpest legnagyobb munkáltatója, ahol a
foglalkoztatottak egy jelentôs része is e kerület lakója. Ezért e szempontból se mindegy, hogy mennyire fejlôdik a cég és az ott
dolgozóknak milyenek a kilátásaik.
A két prominens személyiség azonban
nem csak nézelôdni ment a Chinoinba.
Természetesen az innováción és a befektetéseken kívül szóba kerültek a gondok is.
Mindenek elôtt a szakmunkásképzés. A
gyógyszeripar ugyanis egyik legnagyobb
„fogyasztója" a jól képzett munkaerônek.
Ezekben a legmodernebb, világszínvonalú
technológiával üzemelô és a világpiacra
termelô gyárakban már legnagyobb számban a technikusi szinten képzett alkalmazottakat foglalkoztatják. Olyan számítógép
által vezérelt gépeket kell üzemben tartani, amelyek merôben más munkakultúrát
követelnek meg a dolgozóktól. Képzésükhöz olyan vegyipari iskolák kellenének,
amelyek ma már alig vannak, így a szakember utánpótlás néha nehézségeket jelent az igényes munkáltatók számára.
Magas színvonalon képzett szakembe6

A hazai szakemberek az úgynevezett
hozzáadott értékkel lehetnek versenyképesek és tehetik egyedülállóvá azt, amit
tudnak a Chinoinnál. Minden adott ahhoz,
hogy a kémiai fejlesztésben a világ élvonalában tartsuk magunkat. Ehhez járul hozzá
az új kémiai fejlesztési labor is, amely közvetve egyaránt szolgálja majd a Chinoin és
az ott dolgozók jövôjét.

Milliárdok
a fejlôdésre

rek kellenek abba a kémiai fejlesztési laborba, amelynek próbaüzeme már megkezdôdött, ám végelegesen csak a nyár közepén kezdi meg a munkát. A kommunikációs vezetô elmondta, hogy a kísérleti
üzem alatt, a próbafolyamat során rutinszerûvé kell tenni a mûködést.
A labornak nem csak hazai jelentôsége
van, hiszen az egész Sanofi-Aventis vállalatcsoportban kiemelt feladat hárul a magyar fejlesztésekre. A '80-as években a világ gyógyszeripara a biotechnológia felé
fordult, de már kiderült, hogy a korszerû
gyártáshoz és egyes hatóanyagok elôállításához nélkülözhetetlen a kémiai alapú hatóanyag gyártás. A két-három évtizeddel
ezelôtti hátrányunk, nevezetesen, hogy
nem volt pénz a biotechnológia alkalmazására, most óriási elônyt jelentett. A Chinoin az elmúlt évtizedekben olyan kémiai tudást, szakmai tapasztalatot halmozott fel,
amely ma különösképpen hasznosítható. A
kutatás fejlesztés során a molekuláris szinten kikísérletezett anyagokat nagy biztonsággal ipari mennyiségben kell elôállítani.

A Sanofi-Aventis 2300 fôt foglalkoztat Magyarországon és
közülük háromszázan a kutatás-fejlesztés területén dolgoznak. A magyar kutatók az utóbbi években két originális molekulát fedeztek fel, amelyek fejlesztése már folyik.
A cég budapesti kutatói a cég
45 tudományos projektjének
egy vagy több szakaszában is
részt vesznek, a felfedezô kutatástól a klinikai vizsgálatokig A
cég magyarországi nettó árbevétele 100 milliárd forint körül
van és a beruházásokra és fejlesztésekre a következô években is évi 30 millió euró körüli összeget költenek.
A Chinoin Rt. 1991-ben történt
megvásárlása óta a korábbi Sanofi-Synthelabo több mint 100
milliárd forintot fordított a magyar
gyógyszercég
teljes
gyógyszeripari tevékenységének megújítására, a felfedezô
kutatástól a gyógyszer promócióig, a kémiai és gyógyszeripari tevékenység modernizálására
és a disztribúciós központ kiépítésére.
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Aktuális

HOL GYÁR ÁLLOTT,

Szükséges a terület
környezetvédelmi mentesítése

most kôhalom...
Látva Fûzfô-gyártelep mai képét már elképzelni is nehéz, amire
legfeljebb a közép korosztály képviselôi emlékeznek. Ma már szinte hihetetlen, hogy alig több, mint két és fél évtizeddel ezelôtt, valamikor a '80-as években még több mint hatezer embernek és legalább ugyan ennyi bedolgozónak adott munkát a Nitrokémia. A
mai állapotokat látva kissé módosítva juthat eszünkbe a klasszikus
sor: hol gyár állott, most kôhalom...
A '80-as évek fénykora után még 1989-ben is
mintegy 2600 dolgozója volt a gyárnak. Ma a
szétaprózódott cég két legnagyobb utódja mindössze 240-260 embert foglalkoztat. Az épületeket lebontották és a Fûzfôtôl Papkesziig terjedô
területen már csak egy falanszter emlékeztet a
múltra. A bontási munkálatok 2002 végén, 2003
év elején elkezdôdtek. Mint minden épület elbontásakor, szigorúan betartva az ilyenkor szokásos eljárást, az üzemépületek „anyagmentesítése" után mindenek elôtt a terület környezetvédelmi rehabilitációját kell elvégezni.
Elôször az úgynevezett klór üzemet bontották el, amely alatt higanycsapdát alakítottak ki és a földet is kicserélték A II-es gyáregység többi épülete ugyan még áll, de már
régen nem mûködik. Már nem létezik az I-es
gyáregység öt üzeme sem és a más cég által
bérelt épületek bontását is a napokban elkezdték. A III-as gyáregységben, az egykori
hadianyag gyártó részleg üzemei, azaz a lôporgyártó felsô sorának épületei jóllehet még
állnak, de a technikát már kiszerelték. Itt, a
'20-as években épült, a Nitrokémia legrégebbi épülete az úgynevezett C üzem, amely késôbb mint NC üzem a nitrocellulóz gyártásának volt a helyszíne. Ez már ugyancsak emlék. A IV-es gyáregység Dózsa II és Hunyadi
üzemét is elbontották.
A technológiát kiszerelték és elszállították,
a veszélyes anyagokat az egyes üzemekbôl az
aszódi veszélyes hulladék lerakóra vitték megsemmisíteni vagy biztonságosan tárolni. Mentesítették a már jó ideje csak 80 százalékkal
csökkentett kapacitással mûködô szennyvíztározókat is. Hasonló környezetvédelmi feladatot adott a külsô égetô üzem, ahol a több évtized óta tárolt melléktermékeket ugyancsak
biztonságos helyre kellett szállítani.
Ma már az egykor prosperáló gyár helyén
több mint negyven kisebb vállalkozás mûködik, de itt az egykori létszámnak csak a töredéke talál megélhetést.
A vegyipar egy korszaka lezárult.
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BIZONYTALANSÁG
Túl szûk az
Szolnokon
inotaiak kilátása
Fekete munkára is
tettek ajánlatot

Az Inotai Alumíniumipari Szakszervezet áttekintette, hogy a kohó bezárása után az egykori dogozóik
számára milyen elhelyezkedési lehetôségek adódtak, hogyan próbálnak boldogulni munkahelyük elvesztése után. Az inotai helyzet tipikus. Alig van lehetôség a fennmaradásra. A tapasztalatokat Eper
Julianna szb titkár foglalta össze.

Az inotai alumíniumkohászat leállítása
miatt munkanélkülivé váló dolgozók
visszajelzései alapján úgy tûnik, minden
jóslatunk, elôzetes tapasztalataink beigazolódni látszanak.
Az elhelyezkedési esélyeik a környék
két városában Székesfehérváron és Veszprémben nagyobbak. Várpalotán az ide települni szándékozó munkáltatókat is elriasztották. Ez az elmúlt 15 év alatt több
esetben így volt. Ez a város vezetôinek ez
irányú alkalmatlanságát jelzi.
A felmondási idô alatt a munkaügyi
központok csak a regisztrálás erejéig foglalkoztak a dolgozókkal, mondván, hogy
majd a felmondási idô lejártával tesznek
ajánlatot, illetve a munkanélküli segélyre
csak utána jogosultak. Munkahelyet - Várpalotán - azonban nem kínáltak fel.
Azok a dolgozók, akik nem jelentkeztek
a bontásra, sem a képzésekre és úgy gondolták, hogy a végkielégítésüket nem akarják felélni, nyakukba vették a környék
nagyvállalatait. Ôk azonban csak munkaközvetítô, munkaerô kölcsönzô cégeken
keresztül jutottak munkához.
Kiragadva példak mutatják a lehetôségeket. 360,- Ft/órabér + délutános
pótlék 20 %, éjszakai pótlék 40 % és
12

4000,- Ft étkezési jegy. Nagyon jó
munkavégzés esetén 15-75.000,- Ft közötti jutalomra van lehetôség. Ez írd és
mond, a minimálbér és a pótlék, együtt
kb. 80.000,- Ft nettóbért jelent havonta. Ez a téli lakásrezsiket tekintve itt
Várpalotán 20-40.000,- Ft/hó, a maradékból kell megélni, gyermekeket eltartani iskoláztatni stb! Ez a kohónál
keresett munkabérének csak a fele, ill.
60-70 %-a. Tehát van olyan dolgozó,
aki 30-40.000,- Ft-tal keres kevesebbet
az új munkahelyen. Ôk is megértik,
hogy kezdôként csak ennyi, bíznak abban, hogy késôbb lehet több is. Addig legalábbis ebben reménykednek - kihúzzák valahogy.
Volt, aki a képzettségénél, képességénél
jóval alacsonyabb presztizsû munkát volt
kénytelen elvállalni, mert nem volt másra
lehetôsége.
A munkaközvetítô cégek (és egyre több
van ilyen) mûködését és hasznát is a munkavállalókkal fizettetik meg. KSZ nincs,
védelem nincs, ha gondja van a munkavállalónak, csak a munkaközvetítôhöz mehet
panaszra, mivel ô a munkáltatója.
Kevesebb adót, járulékot stb. fizet a
munkáltató is és a munkavállaló is. Ez min-

denképpen kevesebb bevételt jelent a családoknak is, de az államkasszának is.
Olyan vállalkozó is akadt, aki a minimálbéren felül „zsebbôl" fizetendô plusz kereseti lehetôségre, azaz fekete munkára is
tett ajánlatot.
A tapasztalatok szerint egyénileg munkát
keresôk esetében volt olyan munkáltató,
aki azt mondta, a dolgozónak, hogy akkor
jöjjön vissza, ha már lejárt a felmondási ideje és a munkaügyi központban regisztrálták.
Ebben az esetben a munkáltató élhet a
munkanélkülieket foglalkoztatók adó- és
járulék kedvezményeivel, amely természetesen az állami költségvetést terheli.
Még nehezebb a helyzete az idôsebbeknek, akik folyamatosan próbálkoznak
munkahelykereséssel. A 45 év felettiekkel már nem is akarnak foglalkozni,
mondván a koruk miatt nem felelnek
meg. A szerencsésebbek, több esetben az
ismerôsök, a családtagok segítségével tudtak munkát találni.
Az innen kikerülô munkavállalók tehát
- fôleg az idôsebbek - minden olyan méltatlan megoldást el kell, hogy fogadjanak,
amely sem a képzettségüknek, sem egészségi állapotuknak sem megfelelô. Még annak is örülniük kell, hogy egyáltalán találtak valami lehetôséget azért, hogy a családjukat, valamilyen szinten - ha minimális
színvonalon is - el tudják tartani.
Lehet vitatkozni, hogy jó, vagy rossz ez
ebben a helyzetben. Lehet mérgelôdni, hibákat keresni akár a munkáltatókban, akár
a kormányzatban, vagy önkormányzatban.
Egy biztos, ez az állapot nem jó, nem lehet
jó senkinek sem.
Igenis szükség volna átfogó, minden
ágazatra kiterjedô iparpolitikára, valamilyen szintû kormányzati intézkedésekre,
irányításokra annak érdekében, hogy ne
legyenek túlkapások, igazságtalan és
tisztességtelen haszonszerzések, a munkavállalók és családjainak kárára, életük
ellehetetlenítésére.

Március közepéig egyelôre
hat dolgozó talált munkát
abból a 124-bôl, akik a Henkel szolnoki üzemének bezárása miatt a nyár közepén
utcára kerülhetnek. A cég június 30-ig olyan befektetôt
keres, amely folytatná a tevékenységet, vagyis a dolgozók addig reménykedhetnek abban, hogy helyzetük
megoldódik.

Kiss István szakszervezeti titkár elmondta, hogy egyelôre nem ismerik a
gyárbezárás forgatókönyvét. Azt az ígéretet kapták, hogy a Henkel folyékony
mosószert gyártó kôrösladányi üzeme
valamennyi szolnoki dolgozót átveszi.
Még az utazás költségeit is vállalná a cég.
A szakszervezeti titkár szerint ez nem
mindenkinek jelent megoldást, hiszen az
az üzem száz kilométerre van lakóhelyüktôl. A szolnoki gyárba nem csak a
városból, de Szolnok ötven kilométeres
vonzáskörzetében lévô településekrôl,
például Jászkarajenôrôl, Rákóczifalváról, Tószegrôl, Kunszentmiklósról, Tiszavárkonyból, vagy Besenyszögrôl is sokan
vállalnak munkát a gyárban. Ôk nem biztos, hogy tudják vállalni a naponta akár
több órás utazást.
Egyelôre azt sem tudják, hogy azok,
akik nem élnek e lehetôséggel, hogyan mennek el a szolnoki gyárból,
kapnak-e végkielégítést, hûségjutalmat, egyáltalán milyen kondíciókkal
kerülnek utcára.

A Henkel Magyarország Kft.nek jelenleg négy gyára van Magyarországon: Szolnokon mosóporokat, Körösladányban folyékony mosó- és tisztítószereket, Vácott ragasztóanyagokat,
Barcson pedig építési kemikáliákat gyártanak. Jelenleg olyan
befektetôket keresnek, akik
folytatnák a tevékenységet a
gyárban. Amennyiben nem találnak, úgy az ott dolgozó 124
embernek döntenie kell: az utca
vagy Kôrösladány. A Szolnoktól
mintegy száz kilométerre fekvô
folyékonymosószer- és tisztítószerüzem kapacitásait folyamatosan bôvíti a társaság, így várhatóan nem jelent majd problémát a szolnoki egységbôl érkezôk alkalmazása – nyilatkozta az
egyik lapnak Deák Ferenc ügyvezetô igazgató.

Kiss István szerint a hangulat nem éppen kedvezô a gyárban, mert úgy kell
termelniük, hogy tudják: hamarosan elvesztik megélhetésüket. Márpedig az itt
dolgozó családok jövôjüket a szolnoki
gyárra alapozták. Azt sem tudják, hogy
milyen munkát kellene végezniük Kôrösladányban, és mi lesz a most ott dolgozókkal, akik a titkár ismeretei szerint
kölcsönzött munkaerôként állnak alkal-

mazásban. A szolnokiaknak lehet, hogy
lesz munkájuk, de mi lesz a most ott dolgozók sorsa, hiszen ekkora létszámbôvítést nem tervezhetnek a másik üzemben.
Ezek tisztázására szerveztek – elôreláthatólag március 27-re – egy fórumot,
valamint egy gyárlátogatást Kôrösladányba, hogy legalább lássák, hogy mire
vállalkoznak ha elfogadják a felajánlott
munkát.

A Vodafon Magyarország Rt és a VDSZ megállapodása alapján számított kedvezô percdíjak:

HAVIDÍJ
BESZÉLGETÉSI DÍJAK
hálózaton belül csúcsidôben
hálózaton belül csúcsidôn kívül
hálózaton kívül csúcsidôben
hálózaton kívül csúcsidôn kívül
SMS ( 20 db ingyenes )
Kékszám

NETTÓ
2000

BRUTTÓ
2400

17,3
8,6
25,9
17,3
17,3
8,6

20,76
10,32
31,08
20,76
20,76
10,32

Csúcsidô: Hétfô-Péntek 8.00-20.00
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Hírek

Szabadidô

Parlamentben
a nyugdíjasok
Az Idôsügyi Tanács javaslatára az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlôségi
Minisztérium 2006. március 6án Országos Nyugdíjügyi
Konferenciát tartott a Parlamentben, amelyre meghívót
kaptunk az MSZOSZ-tôl.
Az eseményen több elôadást is meghallgathattak a
résztvevôk. Szóba került az
igazságosabb nyugdíjak igénye, a biztonságosabb idôskor, valamint a munkaerôtartalék a harmadik életkorból témakör. Ismertették az
EU számára készített nyugdíjstratégiai jelentést, az
egyik elôadás pedig arról
szólt, ami a változó nyugdíjjogszabályok mögött van. Arra is választ kaphattak a konferencia résztvevôi: hogyan
éli meg a nyugdíjas a sorsát
érintô változásokat?
A bejelentések közül Bauer István a nyugdíjas tagozat
vezetôje egy olyan javaslatra
hívta fel a figyelmet, amely
nyilvánosan elôször még 2002
márciusában a VDSZ székházában megtartott Autonóm
Szakszervezeti Szövetség I.
Országos Nyugdíjas Fórumán
hangzott el, a vegyész tagozat
képviselôjének hozzászólásában. Azóta minden lehetséges
fórumon hangoztattuk, hogy
semmi sem indokolja azt,
hogy az ingyenes utazás nem
a nyugdíjkorhatártól, hanem
65. évtôl jár. A kormányzat
szándéka, hogy ezen változtat, és elôteremti ennek anyagi fedezetét.
Mi ezt sikerként könyveljük el, csak az érthetetlen,
hogy a meghívottak csak az
Idôsügyi Tanácsban képviselettel rendelkezô szervezetek
voltak. Az autonómok nem.
Pedig igencsak jelentôs nyugdíjas tömegeket képvisel a tagozat. Talán a képviseleti helyekért is jobban meg kellene
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küzdeni, lobbizni. Mert az a
bizonyos „kutyaugatás” nem
hallatszik az égig. Legalábbis
évek kellenek hozzá.
***
Egy lépéssel közelebb a
2006-2010-es évekre elfogadott program megvalósulásában: „A nyugdíjasok helyzetét elemezve kitûnik, hogy ez
a legjobban és leggyorsabban
elszegényedô réteg, akinek
életkörülményeit kormányszinten kell javítani. A mintegy hárommilliós réteg nehéz
helyzetét csak a nyugdíjak
értékállóságával lehet javítani. Ezért a régen megállapított nyugdíjakat korrigálni
szükséges, az éves nyugdíjemeléskor pedig a nettó keresetnövekedést indokolt
alapul venni.”
***
Nyugdíjas tagozat februári
ülésén megalakult az új
nyugdíjas tagozat, ameléynek
tagjai elfogadták a mûködési
szabályzatot és megválasztották a tisztségviselôket.
Alumíniumipar: Dr. Harsányi József
Gázipar: Rácz Sándor,
Bodroginé Rózsa Mária
Gumiipar: Budizsa Péterné, Kiss Pálné
Gyógyszeripar:
Tóthné
Morvai Márta vezetô h., Bakonyi Péterné
Papíripar: Horváth Jenôné
Rokonszakmák: Dr. Balatoni Istvánné titkár, Zsigmond Mária
Vegyipar: Bauer István tagozatvezetô, Jancsó Lajos,
Csikósné Zákonyi Júlia, Sándor János.

Ez volt a harmincegyedik
Az idén ötvenkilencen vállalkoztak a 31. Galambos Márton Emléktúra távjának teljesítésére, annak ellenére, hogy az
idôjárás elôrejelzés szerint a
résztvevôk nem számíthattak
kellemes napsütésre. Lehet,
hogy sokakat ez riasztott el a
kirándulástól és választották
inkább az otthon melegét.
A mendei vasútállomáson rövid eligazítást tartott Trischler
Ferenc túravezetônk, ám ezúttal megszokott, „irányt mutató”
nagy kalapja nélkül, majd Székely Tamás Sporttárs - a VDSZ
elnökhelyettese - köszöntötte a
túrára indulókat. Itt adta át a
„100 éves a VDSZ” jegyében
rendezett túra emléklapjait,
majd következett az indulás,
hogy kiki teljesítse a megszokott, 12 kilométeres távot.
Gyenge havazás, a hó alatt
süppedô sáros, itt-ott jeges talaj tette próbára a túrázók állóképességét. És persze a kaptatók, amelyeket azonban derekasan bírt mindenki, így hát
haladt a „kígyó”. Mint mindig, ezúttal is a gyerekek voltak „élénkebbek", még arra is
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volt energiájuk, hogy megmásszák a magaslest, ezért ôk
az onnan való kilátást sem
mulasztották el.
A mendei Völgy – Kôtojás –
Tûzberek – Kabajka – Bajtemetés – Pécel útvonalon arra is
nyílt lehetôség, hogy egy-egy
helyszín történetét is megismerjék a túra résztvevôi. Érdeklôdéssel hallgattuk meg a
„Kôtojás" történetét, a Túz
völgyben. Megtudtuk, hogy a
hely nevét onnan kapta, hogy
ebben a völgyben egykor nagyon sok túzok tanyázott. A fáradalmakat az élmények feledtették. Mindenki hangulatát
„feldobta”, amikor három ôz is
keresztezte utunkat, igaz tisztes
távolságból.
Túravezetônk több pihenôt
is beiktatott, amelyek jóízû beszélgetésekre is lehetôséget
adott, így a gyaloglás sem tûnt
olyan nehéznek. A kaptatókon
kívül azért nehezebb szakaszok
is akadtak, fôleg ott ahol metszô szél hordta a havat. Még
szerencse, hogy javarészt hátszél volt, így igazából még segítette is az elôre-haladást.
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Galambos Márton-túrára megy a csapat,
Ösztönöz mindenkit a tavasz közeledte.
Derûs az arcunk és a mellünk dagadt,
Örömünket a lét már régen összeszedte.
Lelkesedésünk most is tavalyról maradt,
Levegôre vágyott rég a sok bágyadt test.
Ôdöngve a szilfák közt Isten ránk akadt,
Igyekszünk, mert az csak jó képet mutat.
Kiszuszogjuk a heti mérget a tüdônkbôl,
Öntudatos túratársainkkal tovább lépve.
Ropognak a csontok s duzzadó erônktôl
Sose fogyva kacsintunk közben a szépre.
Életmódunk minta legyen az ifjúságnak,
Tiprás nélkül érkezve Mendérôl Pécelre.
Álca lehet a dicsôségnek és a hiúságnak,
Néma tüntetés, melynek így van értelme.
Túratársaimnak szeretettel
Vágh Vajk

A túra utolsó szakaszában – a „Bajtemetô” pihenôben igazi meglepetésként a Gálos házaspár az EVM-fôszervezôi 5 tagú
„segítô-gárdával" fogadta a résztvevôket,

ráadásul nem üres kézzel. Zsíros kenyérrel
pótolhattuk az elveszett kalóriákat, majd
forralt borral melegíthettük fel magunkat.
Még két kilométer gyaloglás követke-

zett Pécelen, ahol buszra szálltunk és már
utazhattunk is haza.
Budapest, 2006. február 27.
Szabó Béla, VDSZ - sportfelelôs.

Marci bácsi emlékére
2006. február 25-én immár 31. alkalommal rendezték
meg a Galambos Márton Emléktúrát.
A szakszervezeti mozgalom kezdete óta igen kedvelt
program volt a tagok körében a közös természetjárás,
túrázás, táborozás. A vegyipari sportbarátok az 1970es évek elején meghirdetett „Szabad idôben, szabad
levegôn” mozgalom keretében szerveztek elôször
évadnyitó túrát február utolsó hétvégéjén. 1976 óta
rendszeresen a Gödöllôi dombság ennek a helyszíne,
természetesen más-más útvonallal.
A természetjárás, a természetbarát mozgalom, a tömegsport kiemelkedô személyisége, szervezôje volt
Galambos Márton, mindenki Marci bácsija, aki eleinte a
Budapesti Vegyimûveknél, majd a VDSZ sportbizottságának titkáraként dolgozott igen aktívan, egészen 1979ben bekövetkezett haláláig. A sporttársak tiszteletbôl
1984-tôl, halálának 5. évfordulójától, Galambos Márton
Emléktúrának nevezték el ezt az évadnyitó, ma is sokakat megmozgató túrát.
A 31. Galambos Márton Emléktúrát ez évben a VDSZ
megalakulásának 100. évfordulója jegyében szervezték.
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Ne morgolódj, mozgolódj !

VII. 3. szám 2006. március A 100 éves VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa
A mi 100 évünk
Szerettük volna tagozatunk 100 évét összefoglalni
a VDSZ centenáriumi évében.
A Magyarországi Vegyészeti Munkások Szövetségének megalakulásakor, nem kezdôdött meg a fiatalok külön szervezése,
hiszen az akkori körülmények között csak a férfiak és a nôk
körébôl alakult ki érdekképviseleti csoport. Ez – a megmaradt dokumentumok alapján – nem jelentette azt, hogy nem voltak fiatalok az érdekképviseleti szervezetben, csak annyit tudunk, hogy
nem volt külön tagozatunk.
Az I. világháborút megelôzô idôszakban nagyon sok helyen, ahol
nem volt veszélyes üzem gyerekeket is alkalmaztak. A munkások
szervezôdései következtében az akkori hatalom nem vette jónéven
a szakszervezeti megmozdulásokat. Ezért a fiatalokat és a
gyerekeket távol tartották az érdekképviseleti szövetségtôl.
A II. világháborút követôen a szakszervezetek átalakulása más
irányba sodorta a fiatalok képviseleti rendszerét. Igaz, hogy létrejött a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetén belül az ifjúsági
tagozat, de érdemi képviseleti munkát nem végzett.
A 80-as évek végén, ahogy a szakszervezeti mozgalom átalakult,
a fiatalok egyre kevesebb szerephez jutottak. A kilencvenes évek
elején már csak egy-egy vállalatnál voltak kifejezetten fiatalok,
akiktôl a szakszervezetek elfordultak. A privatizáció és a gazdasági struktúra átalakítási folyamatainak minden negatívuma a szakszervezeteket is érintette. Azzal, hogy a vegyipari vállalatok
foglalkoztatási gondokkal küzdöttek, inkább elbocsátották a
munkavállalókat és a fiatalok felvétele is elmaradt. A szakszervezet nem tudott a kihívásra kellôen reagálni, tisztségviselôi megöregedtek, és a szakszervezet ifjúsági munkája teljesen elhalt.
A VDSZ 29. kongresszusát követôen, az alapszabály alapján minden szakági szövetség delegálhatott a VDSZ Ifjúsági Bizottságába
képviselôket, akik még nem töltötték be a 35. életévüket.
A megalakulást, és a mûködési szabályzat kialakítását követôen a bizottság 1998 áprilisában megkezdte tevékenységét.
Céljául tûzte ki a VDSZ mûködési területén a fiatal munkavállalók körében:
Azok a fiatal szakszervezeti tisztségviselôk, akik lehetôséget
kaptak, helyi szervezeteinknél, hogy a szakszervezeti tevékenységben aktívan részt vehessenek, az elmúlt években eredményeket is felmutathatnak.
A Petrolkémiában, Mûanyagfeldolgozásban és Szolgáltatásban
Dolgozók Szakszervezete javaslatára a TVK Rt. biztosította, hogy
a fiatal munkavállalók, akik újfelvételisként kerültek a részvény
társasághoz, megismerkedhettek a helyi szakszervezettel a
betanítási idôszakban.
Ennek eredményeként a pályakezdô munkavállalók nagy
számban lettek szakszervezeti tagok. A helyi szervezeteinknél
megnövekedett a fiatal tisztségviselôk száma.
15

Megjelent a MÁS-KOR címû idôszakos kiadvány, amely már
havi rendszerességgel jelenik meg a VDSZ Vegyipari Dolgozó
címû lappal együtt.
A bizottság, megalakulásától kezdve rendszeres üléseket tart,
negyedévenként legalább egyszer. Alkalmanként kihelyezett
üléseket is szokott tartani, amelynek célja a tagszervezetek problémáinak közelebbrôl való megismerése, és az ott szerzett tapasztalatainkat más területen való hasznosítása.
2003-ban került aláírásra a VDSZ Nyugdíjas Tagozatával az a
Nemzedéki Szerzôdés, amely felhívja minden munkavállaló
figyelmét, hogy a szakszervezeteknek túl kell tenniük magukat a
generációs problémákon, és a tapasztalatokat átadva, fiatalokat
kell a szakszervezeti mozgalomba integrálni. Csak ez az út vezethet a VDSZ és más szakszervezetek megmaradásához. A két
tagozat évente közösen szokta megkoszorúzni a VDSZ Tûzoltó
utcában található emléktábláját.
A VDSZ partnerszervezeteinek ifjúsági szekcióival a megújult
tagozat szoros együttmûködést alakítottunk ki. Ennek eredményeként jött létre az Európai Vegyész Ifjúsági Szakszervezeti
Klub ( European Chemical Club – ECC ). Ez a szervezôdés
komoly szerepet vállal a vegyiparban dolgozó fiatalok érdekképviseleti munkájában európai szinten. Ennek az együttmûködésnek köszönhetôen, sok fiatal szakszervezeti tag vehetett
részt európai képzéseken, tanfolyamokon, Magyarországon és
Európában egyaránt.
A VDSZ Ifjúsági Tagozata több alkalommal lehetôséget
kapott arra, hogy bekapcsolódhasson az Európai Szakszervezeti
Szövetség Ifjúsági Bizottságának munkájába, ahol felhívta a
figyelmet a vegyiparban dolgozó fiatal munkavállalókat érintô
problémákra.
( Bôvebben a VDSZ jubileumi kiadványában és az interneten )

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

