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A TARTALOMBÓL

A zöld könyvbôl mindenek elôtt ki kell derülnie, hogy honnan és ho-
vá akar eljutni a kormányzat. Milyen egészségügyi rendszert szeret-
ne látni, és milyen szerepet szán az államnak: csak a szabályozásért
vállal felelôsséget, vagy másért is. Milyen finanszírozási, járulékbe-
szedési technikákat választ, ezekben megengedi-e a differenciáló-
dást? Egy vagy több biztosítót kíván? A szolgáltatókat milyen tulaj-
donosi háttérrel mûködteti? Kire bízza az ellátási felelôsséget? Ál-
doz-e a megelôzésre, és milyen szinten érvényesíti a versenyt? Mi-
lyen energiákat mozgósít a magántôke bevonására? Hogyan sza-
bályozza a minôséget, a fogyasztói érdekvédelmet, s miként érvé-
nyesülnek majd a betegek jogai?

(Vélemények a 4. oldalon)

Keserû pirula
A szakszervezetek nincsenek könnyû
helyzetben. A munkavállalóknak ugyan-
is nem csak pillanatnyi, napi, de hosz-
szabb távú érdekeit is képviselniük kell.
Vagyis a jelen nehézségei miatt nem biz-
tos, hogy fel kell lépniük minden reform
és változás ellen. Meg kell tehát találni-
uk az egyensúlyt, fel kell mérniük a hely-
zetet, hogy miként próbálják elvisel-
hetôbbé tenni a jelent és biztatóbbá a
jövô kilátásait.

Gondolatok a 2-3. oldalon

Készülni a konfliktusokra!
Mindenki pontosan tudja, sôt bôrén is
tapasztalhatta, hogy mire számíthat a
multinacionális cégek többségétôl. A
rendszerváltás óta végbement folyama-
tok keserû tapasztalatokkal szolgáltak.

Ismertetônk a 6. oldalon

Mementó épül Fûzfôn
Az idén 85 éves Nitrokémia-gyártelep
történetét végigkísérték a tragédiák.
Legutóbb júniusban négy munkás halt
meg, amikor a balatonfûzfôi Nitroké-
mia Zrt. telephelyén a Crescom Kft.
által bérelt pirotechnikai raktár fel-
robbant.

Írásunk a 11. oldalon

Ifjú alkimisták
Már hatodik éve, hogy Várpalotán a
Vegyészeti Múzeumban megrendezik a
diákok nyári alkimista táborát. Általá-
nos iskolások, kémiát tanuló hetedik-
nyolcadik osztályosok a nyári szünet-
ben csaknem egy hetet töltenek el a
múzeumban, hogy a mindennapi élet-
ben a hivatalos tananyagtól eltérôen is-
merkedjenek a vegyészettel.

Beszámolónk a 13. oldalon
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Mit hoz a holnap? Manapság alap-
vetôen ez a kérdés foglalkoztat minden-
kit az országban. A választ persze min-
denki ismeri. Semmi jót. Semmi jóra
nem számíthatunk, hiszen az ország gaz-
dasági helyzete, a költségvetés hiánya, a
labilis pénzügyi egyensúly és ki tudja
még mi minden, csak közgazdászok szá-
mára érthetô körülmény tette szükséges-
sé a változtatást. Ám arról, hogy milyen
és mekkora változtatások hozzák egye-
nesbe az országot, a kormánynak kell
döntenie.

A másik kérdés az: mennyit fogadunk el
a kormányzat intézkedéseibôl. Mennyire
látjuk be a változások szükségességét, a re-
formok további elodázásának talán elôre
nem látható veszélyeit. Kellenek-e egyálta-
lán olyan drasztikus intézkedések, megszo-
rítások, áldozatok, amekkorákat kilátásba
helyezett a politika?

Kérdés az is, hogy mi végre az áldozat.
Van-e garanciája annak, hogy a ma ké-
nyelmetlenül és már-már elviselhetetlenül
szorosra húzott nadrágszíjon egyszer majd
lehet lazítani. És ha igen, végre mikor lehet
egyre tágabbra engedni az övet. Ha nem is

holnap, vagy holnapután, de belátható
idôn belül. Jobb lesz-e gyerekeinknek,
könynyebbek lesznek-e a nyugdíjas évek
azoknak, akik most a legnagyobb áldoza-
tot kell, hogy vállalják.

Van-e más megoldás? Lehet-e egyen-
súlyt teremteni áldozatok nélkül, van-e
más orvosság a bajra, van-e mód máskép-
pen enyhíteni a betegség elharapódzó tü-
neteit, vagy tényleg a legkeserûbb pirulát
kell lenyelni? Alighanem erre csak keve-
sen tudják a választ. Azok, akik dolgoz-
nak,  bérbôl és fizetésbôl élnek, talán nem
is értik igazán, hogy mi folyik ebben az or-
szágban, hiszen csak kevés az olyan köz-
gazdász, pénzügyi szakember, netán politi-
kus, aki kiigazodik a reformok, progra-
mok, pénzügy-politikai manôverek, kon-
vergencia programelemek és gazdasági fo-
lyamatok útvesztôiben. A legtöbben eb-
ben az országban csak érzéseikre hagyat-
kozhatnak.

Az érzések azonban csalhatnak. Éppen
ezért segítség nélkül nehéz állást foglalni.
Nem véletlen, hogy a szakszervezeteknek
minden eddiginél nagyobb a felelôssége.
Meg kell próbálniuk betölteni a fék sze-

repét. Meg kell próbálniuk a kormányza-
tot befolyásolni, sôt, ha kell rákényszerí-
teni arra, hogy csak fokozatosan adagolja
a pirulát, és ha lehet ne legyen annyira
keserû. De ha már olyan nehéz lenyelni,
legalább hihetôen vázolja fel a gyógyulás
lehetôségét.

A szakszervezetek nincsenek könnyû
helyzetben. A munkavállalóknak ugyanis
nem csak pillanatnyi, napi, de hosszabb tá-
vú érdekeit is képviselniük kell. Vagyis a
jelen nehézségei miatt nem biztos, hogy fel
kell lépniük minden reform és változás el-
len. Meg kell tehát találniuk az egyensúlyt,
fel kell mérniük a helyzetet, hogy miként
próbálják elviselhetôbbé tenni a jelent és
biztatóbbá a jövô kilátásait.

A kormány befolyásolását persze min-
denki másképpen képzeli el. Vannak,
akik az utcán és vannak, akik a tárgyaló-
asztal mellett. Vannak, akik békésen és
vannak, akik békétlenül. Vajon melyik a
legmegfelelôbb és leginkább célravezetô
megoldás? A szakszervezeteknek ezt kell
eldönteniük.

Csak egyetlen dologban lehetünk bizto-
sak. A szájízünk keserû lesz. 

Az MSZOSZ Elnöksége, a
2006. szeptember ötödikei ülé-
sén, áttekintette az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv módosí-
tott változatát, és azzal kapcso-
latban a következô álláspontot
alakította ki:

1. Az MSZOSZ Elnöksége a legfonto-
sabb munkavállalói szempontnak az élet-
minôség javítását tartja. Legyen több
munkahely, a jövedelmek zárkózzanak fel
az uniós szintre, és a dolgozók biztonságos
munkakörnyezetben dolgozzanak. 

2. Az MSZOSZ a legfontosabb célnak
a munkahelyek számának növelését tart-
ja. A foglalkoztatás bôvítésének kell len-
nie a terv vezérfonalának. Az Elnökség
felhívja a figyelmet arra, hogy, miközben
nô a munkanélküliség, és rendkívül ala-
csony a foglalkoztatási ráta, komoly mun-
kaerôhiány van. Érdemi foglalkoztatáspo-
litikai programok és hathatós eszközök
kellenek, új munkahelyek legyenek. 

3. Az MSZOSZ Elnöksége elfogadha-
tatlannak tartja, hogy az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv a versenyképességet
tisztán vállalkozókat érintô kérdésként
tünteti fel. Az emberi erôforrás fejlesztése
háttérbe szorul mind a célokat, mind pedig
a források felosztását tekintve. Az Elnök-

KESERÛ
PIRULA

Az MSZOSZ Elnöksége álláspontja 
az Új Magyarország Fejlesztési Tervrôl 

Elfogadhatatlan 

a reálbér csökkenés

ség hangsúlyozza, sem a versenyképesség
javítása, sem a társadalom megújulása
nem lehetséges a minôségi munkavégzés-
re képes, tisztességesen megfizetett mun-
kavállalók nélkül. A humán erôforrást a
többi tényezôvel legalább azonos súllyal
kell fejleszteni annak érdekében, hogy a
versenyképesség valóban és fenntartható-
an javuljon. 

4. A foglalkoztathatóság javításának
legfontosabb eszköze az oktatás, képzés,
szakképzés kiemelt fejlesztése. Minôségi
képzésre van szükség, javítani kell a kép-
zés eredményességét, és annak a jelenlegi-
nél sokkal jobban kell alkalmazkodnia a
gazdaság igényeihez. Szükséges az iskola-
rendszerû oktatásban a munkavállalói és
vállalkozói ismeretek oktatása. El kell ér-
ni, hogy a fiatalok alapvetô ismeretekkel
rendelkezzenek a munka világáról addig-
ra, mire kilépnek a munkaerôpiacra. 

5. A szolgáltatások fejlesztése, mint a
foglalkoztatás bôvítésének egyik fontos
eszköze, hangsúlyosabban jelenik meg a
mostani elôterjesztésben, mint a koráb-
bi változatban. Az MSZOSZ Elnöksége
szükségesnek tartja mind a vállalkozáso-
kat, mind a munkavállalást, a munka és
családi élet összehangolását segítô szol-
gáltatások fejlesztését. A szolgáltatások
bôvülése önmagában is munkahelyet te-
remt az adott tevékenységeknél, és hatá-
sa a vállalkozások bôvülésére, valamint
a foglalkoztathatóság javításában je-
lentôs lehet. 

6. Az MSZOSZ Elnöksége kiemelten
fontosnak tartja, hogy a hátrányos hely-
zetû térségekben támogatni kell minden
olyan tevékenységet, amely foglalkozta-
tást bôvít, és fenntartható üzleti tervet tud
felmutatni. A fejlesztési források odaítélé-
sénél rugalmasan kell kezelni azt az elvet,
hogy elsôsorban a magas hozzáadott érté-
ket termelô tevékenységeket, beruházáso-
kat kell bôvíteni. 

7. Az MSZOSZ évek óta hangoztatott
követelése, hogy minden központi forrás-
ból származó támogatás esetén érvényesí-
teni kell azt, hogy a támogatott vállalko-
zás vállaljon több évre garanciát a fog-
lalkoztatás legalább szinten tartására a
támogatási szerzôdésben, illetve részesül-
jön elônyben az, aki bôvíti a foglalkozta-
totti létszámát. 

8. Az MSZOSZ Elnöksége kifogásol-
ja, hogy a munka biztonsága, mint cél,
nem jelenik meg hangsúlyozottan az
elôterjesztésben. A munkavédelem, a fog-
lalkozás-egészségügy, az uniós követel-
ményeknek megfelelô munkakörülmé-
nyek kialakítása jelentôs forrásigényt je-
lenthet egyes vállalkozásoknál, ezért fon-
tos, hogy a vállalkozások találjanak lehív-
ható uniós forrásokat. 

9. Az MSZOSZ Elnöksége fontosnak
tartja kiemelni a tervezetbe bekerült vál-
tozások közül, hogy végre megjelenik
benne a szociális partnerek szerepe – bár
még mindig nem eléggé hangsúlyosan.
Támogatjuk hogy „az intézkedéseknek a
társadalmi párbeszéd intézményeinek
megerôsítésére és a közös kezdeménye-
zések támogatására is ki kell terjedniük”.
A szakmai munka feltételeinek erôsítése
is szükséges ahhoz, hogy a munka világát
képviselô szervezetek betölthessék az
EU-ban megszokott szerepüket. Az El-
nökség szükségesnek tarja a mielôbbi tár-
gyalásokat arról, hogy ez a cél hogyan je-
lenik meg a fejlesztési tervet részletezô
akcióprogramokban, illetve a források
felosztásában. 

10. A munka világának és ezen belül a
szociális partnereknek a fejlesztési forrá-
sok monitoringjában megkülönböztetett
szerepe van. Szükségesnek tartjuk, hogy a
monitoring bizottságokban a munkaválla-
lói és a munkaadói képviselôk saját jogon,
nevesítve legyenek tagok. 

11. A fejlesztési terv tervezete több he-
lyütt foglalkozik a munka világán, vagy a
társadalmon kívül rekedtek problémájá-
val, illetve a probléma megoldásának a
szükségességével. Az MSZOSZ Elnöksége
hangsúlyozza annak kimondását, hogy
helyre kell állítani a munka becsületét.
Adózási és jogi szabályokkal lehet és kell a
fekete gazdaság ellen bizonyos eredmé-
nyeket elérni, de a fekete gazdaság elleni
fellépéshez és a legális foglalkoztatás növe-
léséhez szükséges a munka becsületének a
helyreállítása is. 

12. Az MSZOSZ Elnöksége szüksé-
gesnek tartja azt, hogy az OÉT-ben és
szakbizottságaiban mielôbb kerüljön
sor az operatív programok, valamint az
ezeket kiegészítô akcióprogramok meg-
tárgyalására. 

A VDSZ mindenek elôtt elfogadhatat-
lannak tartja és így tiltakozik a 2007-re
tervezett 4%-os reálbércsökkenés ellen,
mert így egyre távolabb kerül az uniós
bérfelzárkózás lehetôsége.  Csökken az
eddig is nehezen elért életszínvonal,

gyengül a számos elemében amúgy is in-
gatag szociális biztonság. Elfogadhatat-
lan továbbá a foglalkoztatás csökkenése,
a munkanélküliség növekedése, amely
ellentétes az Európai Unió lisszaboni
stratégiájával.

Aggasztó lehet továbbá a nyugdíjrend-
szer tervezett átalakítása, különösen a kor-
kedvezményes nyugdíjrendszer megszün-
tetése és az induló nyugdíjak csökkentése
hozhat sokakat hátrányos helyzetbe.

A VDSZ teljes mértékben elutasítja az
egészségügyben kilátásba helyezett „díja-
kat”, a szabad orvosválasztás eltörlését, a
fogászati ellátások támogatásának szûkíté-
sét csakúgy, mint a „passzív” táppénz
idôszakának újabb csökkentését. Nem ért
egyet a gyógyszertámogatások tervezett
módosításával, így a súlyos krónikus bete-
gek gyógyszereinek, illetve az életben tar-
táshoz szükséges gyógyszerek ingyenessé-
gének megszüntetésével.

Elfogadhatatlan, hogy a csaknem 3,5
millió nyugdíjas ne kapjon teljes körû
egészségügyi ellátást. Nem érthet egyet a
konvergencia programmal, ha az elfogad-
hatatlan, aránytalanul nagy terhet ró a
munkavállalókra és a lakosság jelentôs ré-
szére. Különösen úgy, hogy a konvergen-
cia program tervezet nem nyújt garanciát a
hosszú távú gazdasági növekedésre, azaz a
gondok megoldására.

Ezért a VDSZ szükségesnek tartja hogy
a konvergencia programhoz kapcsolódó
jogalkotói munkáról a munkavállalók kép-
viselôivel, a szakszervezetekkel az Orszá-
gos Érdekegyeztetô Tanácsban valós ér-
dekegyeztetést folytasson a kormány.

A VDSZ elnöksége is napirendjére tûzte, hogy megtárgyalja a kor-
mány által kiadott 2006. augusztus 25-i vitaanyagot, „A Magyar
Köztársaság 2006. szeptemberi aktualizált Konvergencia Prog-
ramjátl”. Ennek alapján alakítja ki álláspontját, amely az elnökség
megítélése szerint a legjobban képviseli a VDSZ-hez tartozó szak-
szervezetek tagjainak és minden munkavállaló érdekeit.

A VDSZ követeli a valós érdekegyeztetést
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A Zöld könyvbôl mindenek elôtt ki
kell derülnie, hogy honnan és hová akar
eljutni a kormányzat. Milyen egészség-
ügyi rendszert szeretne látni, és milyen
szerepet szán az államnak: csak a szabá-
lyozásért vállal felelôsséget, vagy másért
is. Milyen finanszírozási, járulékbeszedési
technikákat választ, ezekben megengedi-
e a differenciálódást? Egy vagy több biz-
tosítót kíván? A szolgáltatókat milyen tu-
lajdonosi háttérrel mûködteti? Kire bízza
az ellátási felelôsséget? Áldoz-e a meg-
elôzésre, és milyen szinten érvényesíti a
versenyt? Milyen energiákat mozgósít a
magántôke bevonására? Hogyan szabá-
lyozza a minôséget, a fogyasztói érdekvé-
delmet, s miként érvényesülnek majd a
betegek jogai?

A Zöld könyv legnagyobb hibája, hogy
ezekre a koránt sem mellékes kérdésekre
nem ad egyértelmû választ.

A Zöld könyv másik sarkalatos pontja a
gyógyszerkérdés. A patikaalapítás körüli
viták persze közvetlenül nem érintik a
munkavállalókat, de e témának vannak
olyan elemei, amelyek közvetlenül a bér-
bôl élôk zsebét érinti. Ilyen például az or-
vosságok dobozdíja.

A betegszervezetek véleménye, hogy a
dokumentum nemcsak a szakmai szerveze-
teket riasztja, de a betegekbôl is aggodal-
mat, félelmet vált ki. Mint mondta, az
egyik szervezet képviselôje úgy fogalma-
zott: a Zöld könyv nem egyébrôl szól, mint
arról, hogy az utolsó fillérjeiket is elvegyék
a betegektôl. Ez nem reform, mert nem
látják, mit kapnak mindezért cserébe. 

Miután több szakmai szervezet is elvetette a
betegek által a gyógyszerekért fizetett doboz-
díj ötletét, alternatívaként várhatóan egy ve-
gyes rendszert is elôkészítenek. A korábbi szá-
zalékos támogatási rendszer és a dobozdíj

egyes elemeit vegyítik a szakértôk. Így az ed-
dig térítésmentes szereknek lenne valamilyen
minimális dobozdíja, és hasonló elven, egysé-
gáron juthatnának hozzá a betegek a szabada-
lommal már nem védett, olcsóbb készítmé-
nyekhez. Az összes többi orvosság térítési díja,
mint eddig is, a támogatás mértékétôl függne. 

Sokat költünk egészségügyre, de minden-
ki ismeri a jelenlegi viszonyokat és az erôsen
kifogásolható hatékonyságot. Más országok
kevesebb pénzbôl jobb eredményeket érnek
el. Országon belül is nagyok az egyenlôtlen-
ségek, gyakran oda jut a legkevesebb, ahol a
legbetegebbek az emberek. 

Szakértôk szerint hiányzik egy olyan
program, amely 10-15 évre elôre kijelölné,
hová szeretnénk eljutni a hazai egészség-
ügy. Ezekben a célokban minimális társa-
dalmi és politikai konszenzusra kellene jut-
ni. S ha ez megvan, akkor lehet vitatkozni
a célokhoz vezetô útról.

Oda jut a legkevesebb, ahol legbetegebbek az emberek

Ádáz küzdelem 

a hálapénz ellen

Amikor még  meg sem jelent, máris sok vitát váltott ki az egészségügy helyzetét összegzô, és az ebbôl
adódó reformokat taglaló úgynevezett Zöld könyv. Elsô változata egyszer már könnyûnek találtatott a
kabinet elôtt, de a társadalmi egyeztetésen is számos kifogás került a felszínre. Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnök elôször azzal adta vissza azt az egészségügyi miniszter stábjának: „hangszereljék át” úgy,
hogy a betegek és a szakértôk számára is érthetôen fogalmazza meg: honnan hová akar a kormány
eljutni az egészségügy átalakításával. A kormányfô az átfogó elképzelést hiányolta a dokumentumból.

Éppen ezért érzik szükségesnek a szak-
szervezetek is, hogy véleményezhessék, sôt
alakíthassák a kormány elképzeléseit. A
VDSZ elnöksége is megismerkedett azzal
az anyaggal, amelyet Soósné Bölczy Brigit-
ta társadalombiztosítási és szociálpolitikai
fôszakértô állított össze. Ebben vélemé-
nyezi a Miniszterelnöki Hivatal részére ké-
szült „Többen, jobban, tovább – Zöld
Könyv az egészségügyrôl” címû anyagot,
méghozzá a munkavállalók érdekeit szem
elôtt tartva. Néhány megjegyzés az
értékelésbôl:

A VDSZ szakembere szerint az összeál-
lítás valójában egy ötletbörze, amely átgon-
dolatlan, nem számol a felvázolt javaslatok
lakosságra gyakorolt káros hatásaival. Szá-
mos ellentmondás található benne, így pél-
dául elismeri, hogy (a nem manipulálható
halálozási statisztikára alapozva) a lakos-
ság egészségügyi állapota aggasztó. Ennek
ellenére javasolja a vizitdíj, az ápolási (vagy
étkezési) díj, illetve a dobozdíj bevezetését,
amely mindenki számára egyértelmû: a sze-
gények, a régóta munkanélküliek, az ala-
csony nyugdíjjal rendelkezôk, a gyermeke-
sek számára tovább növeli az elszegénye-
dést; vagy a távolmaradást az orvostól.

Amikor a születéskor várható életkor
rövidségének okairól beszél, elsôsorban az
egyén felelôsségét, másodsorban az egész-
ségügyi ellátórendszer felelôsségét említi.
Nem szól a munkahelyi ártalmakról –
mintha nem is léteznének.

„A kormány célja:  humánus és szolidáris
egészségügyi rendszert hozzon létre.” Ezzel
a céllal természetesen messzemenôen egyet
lehet érteni, de az összeállítás ennek majd-
nem minden eleme ellentmond.

A „Zöld könyv” szinte minden ötletét a
hálapénz elleni ádáz küzdelem hatja át. Úgy

gondolja, azért van szükség a már említett
díjak bevezetésére, mert azokkal teljes egé-
szében kiküszöbölhetô a paraszolvencia.

A szakértô részletekbe menôen, helyen-
ként mondatról mondatra értékelte a vita-
anyagot, kiemelve azokat a részeket, ame-
lyek a munka világában, bérbôl és fize-
tésbôl élô, gyakran a munkaadóknak ki-
szolgáltatott embereket érintik. Így példá-
ul a felvetett témák közül kiemeli:

1) Valódi biztosítás = valódi biztonság

„A munkaviszonnyal rendelkezôk közel
fele minimálbér után fizet járulékot.’ A
szerzôk elôtt talán nem ismert, hogy nem a
munkavállaló jelenti be magát minimál bérre!

„Félmillióra tehetôk azok száma, akik
járulékfizetés nélkül veszik igénybe az ellá-
tásokat, vagyis potyautasok.”  A szerzôk
nem nevesítik, kire gondolnak.

Ma is minden további „sarc nélkül meg-
teremthetôk a társadalombiztosítást járu-
lékfizetés nélkül igénybe vevôk kiszûrése,
a járulékok szétválasztása. E mellett meg
kell említeni: a járuléktartozások beszedé-
se sem megoldott!

2) Ésszerûen és jobbat

Ez a fejezet a kórházi aktív, krónikus és
rehabilitációs ágyakról, valamint a fôorvo-
si karról fejti ki véleményét. Céljuk a „la-
kosság-közeli” ellátások (kistérségi egész-
ség-központok) létrehozása. E célnak el-
lentmondanak a tervezett kórházbezárá-
sok és a gyógyközpontok létrehozása.

6) „A beteg szabadsága”
„Inkább beteg, mint munkanélküli?”

Ez a fejezet tárgyi tévedést is tartalmaz:
a betegszabadság alatt távolléti díjat és
nem táppénzt kap a beteg!

A táppénzrendszer reformját is külön
járulékfizetéshez köti (ez 2006. szeptem-
ber 1-jétôl így van!), amelynek kötelezô és
önkéntes elemei lennének. Egy szép, de
számomra értelmezhetetlen mondat a fe-
jezetbôl:

„Ebben elkülönülne a munkáltató költ-
sége és a munkáltató betegsége.”

A szerzôk a rokkantsági nyugdíjrend-
szert is gyökeresen átalakítanák, amelynek
fô célja: „a megváltozott munkaképes-
ségûek visszavezetése a munka világába,
… az igazságosság érvényesítése”.

A rehabilitáció hosszú évtizedek óta
megoldhatatlan. Azzal, hogy nem kapná-
nak rokkantsági nyugdíjat, nem azt jelenti,
hogy betegen munkát kapnának.

7) „Keserû pirula, vagy gyógyír?”

A szerzôk a túlzott gyógyszerfogyasztás
visszaszorítását, az „orvosok rendelési szo-
kásait” szeretnék megváltoztatni az un.
„dobozdíj” bevezetésével.

„Megnézzük, hogy a beteg volt-e orvos-
nál azzal a diagnózissal, aminek alapján
számára a gyógyszert felírták.” – Mintha a
fejezetírók nem ismernék a jelenlegi ren-
deleteket, és nem tudnának arról, hogy
vannak olyan gyógyszerek, amelyek élet-
ben tartják a betegeket! 

8) „A választás szabadsága, 
avagy verseny a páciensért”

Egy biztosítás vagy több-biztosítós rend-
szer a fô kérdés. Ha komolyan gondolnák
amit leírtak, maguk megválaszolták a kér-
désüket: „az üzleti alapon mûködô biztosí-
tók abban érdekeltek, hogy minél többet
„spóroljanak” a betegen…, újabb társadal-
mi jogtalanság forrása…, kasztrendszerû
mûködés.”

A zöld könyv végül leszögezi, hogy leg-
fontosabb cél: „helyreállítani az egészség-
ügyünket, jobbá tenni az életünket!” Ez jó
cél, de a füzetben leírt „reform” ennek az
ellenkezôjét fogja elérni.

„Az egészségügy  olyan mint a foci. Mindenkinek van róla vélemé-
nye és egy kicsit mindenki úgy képzeli: ô tudja, hogyan kellene job-
ban csinálni.” Ez egy öreg háziorvos véleménye, aki szerint kevés
dolognak van olyan komoly tétje, mint az egészségügynek. Ha
ugyanis valaki szûkölködik, kevés a fizetése, meg kell húznia a nad-
rágszíját még elviselhetô gond ahhoz képest, ha súlyosan beteg ô
maga vagy bárki szerettei közül. 

Egyelöre tilos jelzés a Zöld könyvnek
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Ez valójában egy a szakszerve-
zeteknek szóló európai uniós pro-
jekt címe, amelynek lényege: ki-
dolgozni olyan stratégiákat, ame-
lyek alkalmazásával könnyebben
érhetnek el eredményeket a szak-
szervezetek a multinacionális cé-
gekkel szemben, a munkavállalók
érdekében. A VDSZ is több uni-
ós pályázaton vesz részt. Többek
között elnyert egy különösen je-
lentôs lehetôséget, amelyben
részt vállalva erôsítheti érdekkép-
viseletének hatékonyságát.

Ez a projekt adott lehetôséget
arra, hogy Székely Tamás alelnök
személyében a VDSZ is képvisel-
je magát Brüsszelben, ahol töb-
bek között arra is választ kapott,
hogyan érvényesítheti akaratát,
elképzeléseit egy szakszervezet
az Európai Parlamentben.

A projekt célja nem más, mint
felkészülni a vegyiparban jelent-
kezô változásokra, elôre jelezve
azokat, hogy alkalom nyíljon idô-
ben kidolgozni a védekezô straté-

giákat. Az eddigi tapasztalatok
alapján létre kell hozni egy „Jó
gyakorlat” kézikönyvét, amely
kapaszkodót jelenthet a legutóbb
és a majdan csatlakozó országok-
ban mûködô szakszervezetek-
nek, valamint az európai üzemi
tanácsok számára.

Mindenki pontosan tudja, sôt
bôrén is tapasztalhatta, hogy mire
számíthat a multinacionális cégek
többségétôl. A rendszerváltás óta
végbement folyamatok keserû ta-
pasztalatokkal szolgáltak. Így pél-
dául a felvásárolt és felaprózott
cégeknél jelentkezô foglalkoztatá-
si problémákra is nehéz gyógyírt
találni. Egy világcég megvesz egy
régen jól mûködô, nagy létszámú
céget, majd elsô dolga, hogy levá-
lassza, kiszervezze a termeléshez
közvetlenül nem kapcsolódó szol-
gáltató részlegeket. Ez számos
munkaügyi, foglakoztatási, úgyne-
vezett humán erôforrás gazdálko-
dási feszültséget kelt. Egy-
szerûbben szólva sokan utcára ke-

rülnek, vagy az anyacégtôl leválva
hátrányos helyzetbe jutnak.

A projekt valójában arra készí-
ti fel a szakszervezeteket, hogy
miként lehet megelôzni, és ha
már kialakult, miként lehet kezel-
ni a munkaadókkal a konfliktuso-
kat. Brüsszelben azonban egy
másik érdekképviseleti módszer-
rel is megismerkedhettek a prog-
ram résztvevôi.

A cégek átszervezésébôl, fúzi-
óiból, megszûnésébôl és átalaku-
lásából adódó problémákat lehet
enyhíteni tisztességes végkielégí-
téssel, az átképzés támogatásával,
ám ettôl, ha csak tehetik vona-
kodnak a csupán a profittal
törôdô nagy cégek. Az uniónak
természetesen léteznek a foglal-
koztatottakat némileg védô di-
rektívái, ám a szakszervezetek
célja az, hogy mind magasabb
szinten minél szigorúbb szabá-
lyok lépjenek életbe a munkavál-
lalók védelme érdekében. Ehhez
azonban „közel kell lenni a

tûzhöz”, vagyis az EU parlament-
hez, hogy az ottani képviselôket
meggyôzve, rajtuk keresztül jus-
sanak el a törvénykezésig a szak-
szervezetek elképzelései.

A Vegyipari Ágazati Párbe-
széd Bizottság megfogalmazza a
közös érdekeket, de vannak csak
a dolgozók számára fontos kérdé-
sek. Ezeket amolyan lobbi tevé-
kenység útján lehet eljuttatni a
képviselôkön keresztül a legma-
gasabb szintig, ahol a végsô dön-
tések születnek. 

Brüsszelben ezúttal ezzel a fo-
lyamattal is megismerkedhetett a
VDSZ alelnöke, keresve az utat
és a nemzetközi kapcsolatokat az
érdekérvényesítés hatékonyságát
növelendô.

„Újító módszerek alkalmazása a vegyiparban mûködô multinacionális válla-
latokkal folytatott viták megelôzésére és megoldása a szerkezetátalakítás-
sal kapcsolatban.” Mielôtt bárki megrettenne és feladná e fenti mondat ér-
telmezését, elôre kell bocsátani: a dolog nem ilyen bonyolult.

Ôszi állásbörze Borsodban 
Vannak az országnak olyan térségei, ame-

lyeket az átlagosnál is jobban súlyt a munka-
nélküliség. Közismert tény, hogy Kelet-Ma-
gyarországon sokkal kevesebben jutnak meg-
élhetéshez, mint a Dunántúlon. Éppen ezért
egyre nagyobb figyelmet kell szentelni a keleti
országrész felzárkóztatására, segíteni az ott
élôket, hogy megfelelô kenyérkereseti lehetô-
séghez jussanak.

Ezért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Munkaügyi Központ ismét megrendezi az ôszi
állásbörzéket. A már hagyományossá vált akci-
ótól egyebek mellett a pályakezdô munkanél-
küliek egy részének elhelyezkedését várják.

A szeptember 20-án a térség több telepü-
lésén kezdôdô állásbörze október 20-ig tart.
A megyei munkaügyi központ az idén „Sza-

bad a pálya” címmel hét helyszínen rendezi
meg pályaválasztási kiállításait és állásbörzé-
it. A központ és a munkaügyi kirendeltségek
15-17 ezer látogatót várnak a rendezvényre.
Szinte mindenkinek érdemes élnie a le-
hetôséggel, ezért közép- és felsôoktatásban
hamarosan végzô diákokat, pályakezdôket,
szülôket, pedagógusokat, munkanélküli fia-
talokat, szakmunkásokat és képzetlen állás-
nélkülieket egyaránt várnak a foglalkoztatási
szakemberek. Csaknem ötszáz kiállító, okta-
tási, szakképzési intézmény, cég és munkálta-
tó részvételére számítanak.

Elsôsorban az idén végzett fiataloknak pró-
bálnak segíteni, de várják azokat is az állásbör-
zékre, nyílt napokra, akik már hosszabb ideje
állás nélküliek 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ôszi ál-
lásbörzék igen sikeresek; eddig minden alkalom-
mal több száz fiatalnak sikerült ilyen módon tar-
tós megélhetést biztosító munkahelyet találni.

Pályakezdôk 
munka nélkül
Augusztusban a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Munkaügyi Köz-
pont kirendeltségein 7.203 pálya-
kezdôt tartottak nyilván, az összes
regisztrált munkanélküliek csaknem
14 százalékát e korosztály tagjai te-
szik ki.  A tanév befejezését köve-
tôen eddig mintegy 2.500 új pálya-
kezdô  regisztráltatta magát a mun-
kaügyi központ kirendeltségein.  

A kereslet és kínálat

találkozója

FEL LEHET KÉSZÜLNI
a konfliktusokra Brüsszelben járt 

a VDSZ alelnöke



8

Ez történt 100 éve

9



10

Ez történt 100 éve

11

Hírek

Az idén 85 éves Nitrokémia-gyártelep
történetét végigkísérték a tragédiák. Legu-
tóbb júniusban négy munkás halt meg, ami-
kor a balatonfûzfôi Nitrokémia Zrt. telep-
helyén a Crescom Kft. által bérelt pirotech-
nikai raktár felrobbant. Azt, hogy fennállá-
sa óta mennyi áldozatot szedett a gyártelep,
azt nem lehet pontosan tudni, hiszen a va-
laha hadiüzemként mûködô gyár iratainak
és dokumentációinak jelentôs része mára
már nem lelhetô fel. Az azonban bizonyos,
hogy a júniusban meghalt négy munkással
együtt több mint húsz emberéletet követelt
az itteni veszélyes munka.

A legutóbbi tragédiát megelôzôen utol-
jára 2000-ben történt halálos baleset. A
lôporszárító üzem felrobbanásakor egy
ember életét vesztette a detonációban. A
többi halálos baleset ugyan nem a Nitroké-
mia ZRt-nél történt, mégis a gyártelep te-
rületén mûködô valamelyik cégnél követ-
kezett be. Az elmúlt nyolc és fél évtized
alatt legalább húsz robbanás történt,
amelyben a helybéliek visszaemlékezése
szerint több tucat ember vesztette életét.
Kevés kivétellel mindenkit robbanás során
ért a halál. Az emlékmû a mára elfelejtett
áldozatok elôtt is tiszteleg.

A cég Szilágyi Bernadett szobrászmû-
vészt bízta meg az emlékmû elkészítésé-
vel. A ma már Budapesten élô, sikeres és
szakmailag elismert mûvész gyerekkorát a
fûzfôi gyártelepen töltötte. Édesapja har-
minc éven át a lôporüzem üzemvezetô-he-
lyetteseként dolgozott, így Szilágyi Berna-

Eltüntetik a gyár utolsó nyomait

Emlékmû a Nitrokémia áldozatainak

Hamarosan felavatják azt az
emlékmûvet, amely Bala-
tonfûzfôn a Nitrokémia területén,
munka közben elhunyt embe-
reknek állít emléket. Legutóbb
tavaly négyen vesztették életü-
ket, de a cég fennállásának 85
éve alatt több tucat munkást ér-
te a halál az egykori hadiüzem-
ben. Szinte mindannyian robba-
násban vesztették életüket.

dett tizennégy éves koráig szorosan kötô-
dött a gyárhoz. Az idôsebb egykori alkal-
mazottak, és a környéken élôk szerint – de
így emlékezik vissza a Szilágyi Bernadett
is – a gyártelepiek valójában hozzászoktak
a robbanásokhoz. Amolyan elkerülhetet-

len természeti csapásként kezelték, ami
egy ilyen veszélyes anyagokkal dolgozó
hadiüzemben szinte minden pillanatban
várható volt.

A bronzból és gránitból készülô em-
lékmûnek alkotója a Mementó címet adta.

VEGYIPARI DOLGOZÓ
Kiadja a Magyar Vegyipari, Energiaipari 

és Rokon Szakmákban Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetsége

Felelôs kiadó: Paszternák György
Szerkeszti a szerkesztôbizottság

ISSN-0230-2934

Sokan még mindig munkát keresnek
MMaa  mmáárr  lleeggffeelljjeebbbb  kkéétt--hháárroomm  eeggyykkoorrii  ddoollggoozzóó  jjáárr  bbee  rrééggii  mmuunnkkaa--
hheellyyéérree..  AA  nneemmrrééggiibbeenn  mméégg  112244  aallkkaallmmaazzoottttaatt  ffooggllaallkkoozzttaattóó  sszzooll--
nnookkii  HHeennkkeell  ggyyáárr  aazzoonnbbaann  mmáárr  hheetteekkkkeell  eezzeellôôtttt  sszzééllnneekk  eerreesszztteett--
ttee  ddoollggoozzóóiitt  ééss  mmeeggkkeezzddttee  aa  ggyyáárr  lleesszzeerreelléésséétt..  

Kis István a régi kollektíva szakszervezeti
vezetôje nem titkolt keserûséggel számolt be
a Henkel szolnoki végnapjairól. Nem csoda,
hiszen 38 évig dolgozott ebben az üzemben.

Azt mondja, szétszaladtak az emberek.
Már akinek volt hová. Néhány hónapja még
azt mondták, hogy mindenkit átvesz a cég
Kôrösladányba. Sokan úgy gondolták, hogy
végsô megoldásnak az is jó lesz, pedig a napi
több óra ingázás mindenki életét felborította
volna. Végül, talán ha négyen-öten vállalták
a száz kilométerre lévô lehetôséget, hiszen
családos embereknek, különösen a gyereket
nevelô asszonyoknak lehetetlen lett volna
vállalni a távoli munkát. Meg aztán azt sem
lehet tudni, mennyire gondolta komolyan a
Henkel ezt a kôrösladányi lehetôséget. A
szolnoki gyár bezárásának indoka ugyanis
éppen a létszámleépítés volt. Ezért Európá-
ban több telephely is a szolnoki sorsára jutott.

Hogyan lett volna létszámcsökkentés abból,
ha végül mindenki Kôrösladányt választja.

A dolgozók egy része nyugdíjba ment, ám
többségüknek más munka után kellett néz-
nie. Van, aki Szolnokon vállalt biztonsági ôr
munkát, akadt olyan akinek Tószegen a ke-
rékpár  gyárban vagy a szigetelôanyag üzem-
ben jutott munka. És van – talán ôk vannak
többségben –, aki még mindig munkát keres.

Igaz, Kis István is elismeri: a Henkel tisz-
tességesen járt el. Már ami a végkielégítése-
ket illeti, hiszen a törvényesen járó jusson fe-
lül fizették ki az embereket, így próbálva se-
gíteni mindenkinek az átmeneti idôszakban,
amíg nem sikerül új megélhetést találni.
Munka azonban csak alig van a térségben.

Július 30-án végleg leállt a gyár. Azóta
végzik a gépek leszerelését. Ez még ad fel-
adatot néhány embernek, aztán hamarosan
ôk is „szétszaladnak”.

Mementó épül bronzból és gránitból
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„Nagyon várt táborok ezek” – mondta
Horváth László az Egis gyógyszergyár szak-
szervezeti titkára a már másfél évtizede min-
den nyárom megrendezett hagyományos
programról. Ma még kevés az olyan cég,
amely úgy gondoskodna dolgozóiról, mint az
Egis. Ha ugyanis a szülôk biztonságban tudják
gyerekeiket a nyári szünet alatt, úgy a munka-
helyükön is inkább helyt tudnak állni.

Nem véletlen tehát, hogy a cég valamennyi
dolgozójának lehetôsége van arra, hogy vaká-
ciózó csemetéit a négyszer tíz napos turnusok
valamelyikén elhelyezze. Még a munkaerô
kölcsönzéssel foglalkoztatott dolgozókat is
megilleti ez a lehetôség, így évente mintegy
kétszáz gyereket táboroztatnak. A költségek
nagy részét a cég vállalja, hiszen a szülôk a tíz

napos teljes ellátásért és a gazdag programo-
kért mindössze egy jelképesnek mondható
összeget fizetnek.

Ez régi Egis hagyomány, amely a korábbi
vezérigazgató, Orbán István halála után sem
szakadt meg. A cég jelenlegi vezérigazgatója
Gál Péterné ugyanis továbbra is segíti és támo-
gatja a táborok megszervezését, amelynek leg-
nagyobb költségeit a vállalat, kisebb részt pedig
a szakszervezet biztosítja.

A gyereke körében is népszerû a tábor, ezért
aki egyszer volt már, az biztosan késôbb is
visszavágyik. Két turnusban kézmûves, ket-
tôben pedig sport tábort szerveznek az általá-
nos iskolás korú diákoknak. A programok kö-
zött kirándulások, mindennapi strandolás és es-
ti szórakozás, például vetélkedôk is szerepelnek.

Furcsa szerzetek ezek az alkimis-
ták. Kilencen vannak, rendkívüli
módon érdekli ôket a tudomány,
különösen a kémia, amelyre még
szabadidejükbôl is képesek ál-
dozni. Általában nyáron tûnnek fel
Várpalotán, a Thury várban és a
környéken mindenfelé, ahol csak
fellelhetô valami, aminek egy kis
köze is van a vegyészethez, ké-
miához, alkímiához.

Így van ez már hatodik éve, amióta a Ve-
gyészeti Múzeumban megrendezik a diákok
nyári alkimista táborát. Mert gyerekekrôl
van szó, általános iskolásokról, kémiát tanuló
hetedik-nyolcadik osztályosokról, akik a nyá-
ri szünetben csaknem egy hetet töltenek el a
múzeumban, hogy a mindennapi életben a
hivatalos tananyagtól eltérôen ismerkedje-
nek a vegyészettel. Próbálják tetten érni, mi a
kémia jelentôsége a gyakorlatban, mennyi-
ben járul hozzá mindennapi életünkhöz.

Az idén mindössze kilencen voltak. Vargá-
né Nyári Katalin a vegyészeti múzeum igaz-
gató asszonya szerint ugyan kisebb volt a lét-
szám, mint a tervezett 15-20 gyerek, mégis
megrendezték a tábort. Vannak ugyanis
visszatérô diákok, akiknek nem akartak csa-
lódást okozni, és persze kis csoportban más a
hangulat, családiasabb a légkör. Annak, hogy
nincs túljelentkezés az is lehet az oka, hogy ez
nem a legolcsóbb nyári idôtöltés, de szeren-
csére csökkenti a szülôk költségeit, hogy né-
hány cég, így a Richter vagy az egykori Bio-
gal, a mai TEVA támogatja a tábort és gyere-
keket is küld Várpalotára. Talán kicsit a szak-
ember utánpótlás miatt is, mert a pedagógu-
sok szerint ilyenkor kell megerôsíteni a gye-
rekekben a tudomány, a kémia szeretetét,
felkelteni az érdeklôdést a vegyészet iránt.

Ehhez pedig a mindennapi életet hívják
segítségül. És persze olyan elkötelezett peda-
gógusokat, mint Kapocsi Margit Katalin, kö-
zépiskolai kémiatanárnô, aki az egész tábor
ötletgazdája és a programok összeállítója,
vagy Papp Sándor professzor úr a Veszprémi
Egyetemrôl. Korábban végzett diákok és fia-
tal tudósok is próbálják megszerettetni szak-
májukat a leendô kémikusokkal. A tábor
persze nem egy hosszú kémiaóra, nem képle-
tek, lombikok és kísérletek idézik a tanévet
és a tananyagot. Jóllehet az iskolaihoz hason-
ló kémiafoglalkozásokkal is találkoztak a
gyerekek, mégis a programok többsége lát-
szólag eltér az éves tananyagtól.

Egis nyári tábor másfél évtizede IFJÚ ALKIMISTÁK VÁRPALOTÁN

NETTÓ BRUTTÓ

HAVIDÍJ 2000 2400

BESZÉLGETÉSI DÍJAK

hálózaton belül csúcsidôben 17,3 20,76

hálózaton belül csúcsidôn kívül 8,6 10,32

hálózaton kívül csúcsidôben 25,9 31,08

hálózaton kívül csúcsidôn kívül 17,3 20,76

SMS ( 20 db ingyenes ) 17,3 20,76

Kékszám 8,6 10,32

Csúcsidô: Hétfô-Péntek 8.00-20.00 

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

Tájékoztató a VDSZ és az Invitel 
kedvezményes ADSL
elôfizezésének megkötésérôl

A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Ro-
kon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti
Szövetsége (VDSZ) és az Invitel Távközlési
Szolgáltató Rt.  (Invitel) közös megállapodást
kötött a VDSZ tagjai számára biztosított ked-
vezményes ADSL elôfizetésre. Az ADSL lé-
tesítésének technikai feltétele a település el-
helyezkedésétôl és nem az aláíró felektôl
függô tényezô. Az ADSL kapcsolat létesíté-
sének technikai feltételérôl a www.invitel.hu
oldalon a szélessáv-keresôben lehet a telepü-
lés és az utca (helyrajzi szám) beírásával ráke-
resni. Az ADSL elôfizetés két csomagra köt-
hetô. Az árak a 20%-os ÁFÁ-t tartalmazzák !

A SZERZÔDÉSKÖTÉS MENETE:
1. A szerzôdést töltse le a www.vdsz.hu

honlapról az Invitel ADSL cikkbôl.
2. Töltse ki a szerzôdést (a kitöltés egy-

szerûsítése érdekében színnel jelöltük a ki-
töltendô mezôket ! ) 

3. A kitöltésnél ne felejtse megjelölni a
csatlkozás sebességét a NetPartner melletti
kipontozott részen 512/96 vagy 1024/128 )

4. A szakszervezettel igazoltassa le a tag-
sági viszonyát a szakszervezet vezetôjével

5. Az aláírt szerzôdést és mellékleteket fa-
xolja le Alföldy Dóra részére a 06-1-801-
1571-es faxszámra vagy küldje el postán  In-
vitel Rt. Alföldy Dóra 2040 Budaörs Puskás
T. u. 8-10

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Általános kérdések Inviel Rt információs

vonal: 1288
Szerzôdéssel kapcsolatos kérdések:
Alföldy Dóra 06-20-6693265 – Invitel Rt.
Székely Tamás 06-1-461-2429 – VDSZ

A szülôk biztonságban tudhatják gyerekeiket

Hiába  öntötte el az Egis Római parti üdülôjét a Duna, a hagyomá-
nyos nyári gyerektábor nem maradhatott el. A vakációzó diákok
persze nem is igen bánták, hogy ezúttal a Balaton mellett, Földvá-
ron tölthették el a szórakozás tíz napját.

Az idén is volt üzemlátogatás a Richter
dorogi telephelyén, ahol a tanüzemet ismer-
hették meg, de jártak a párkányi papírgyár-
ban és a péti Nitrogénmûveknél is, ahol a la-
boratórium feladatával ismerkedtek.

Az elôadók is a napi gyakorlatból merí-
tették témáikat, így élelmiszer-kémiáról,
például az élelmiszerekben használt „E”
anyagok jelentôségérôl és feladatáról, alap-
fokú géntechnológiáról hallhattak beszá-

molókat. A professzor úr elôadásában
olyan különlegességeket is eléjük tárt, mint
a kémia és a zene kapcsolata, de azt a témát
is körüljárták, hogy „felkeléstôl lefekvésig”
hogyan találkozunk a kémiával a hétközna-
pokon. Vizsgálták a közeli bányatavakból
vett vízmintákat, de még könyvkötészetet is
tanultak.

A korábbi évekhez képest kisebb létszám
ellenére a múzeum igazgató asszonya remé-
li, hogy a következô években is életben tart-
hatják a hagyományt és megrendezhetik a
mindig sikeres, nagy élményt nyújtó alkimis-
ta tábort. Csakúgy, mint a múzeumnak, a tá-
bornak is szüksége van támogatókra, fenn-
tartandó az értékeket, amelyeket a tárlók-
ban ôriznek, és azt a tudást amelyeket a diá-
kok fejébe próbálnak plántálni.



Tisztelt Olvasó!
Nem foghatjuk rá az idei nyár-

ra, hogy igazi uborkaszezon volt.
Volt hideg és forróság minden
értelemben. Megalakult a kor-
mány, és rögtön be is nyújtotta
csomagját. Erre a csomagra rea-
gáltak a szakszervezetek, a júliu-
si demonstrációval.

Ez a demonstráció némi kétsé-
geket vetett fel, a résztvevôk és a
nem résztvevôk között. Ez igazi
gond mégis csak az, hogy a szak-
szervezetek rosszul jöttek ki a
dologból, és nem csak azért,
mert a 32 fokos melegben mind-
össze ötezer embert sikerült
mozgósítani. Ugyanazon a na-
pon fiatalokkal találkozott a mi-
niszterelnök, és néhány ügybuz-
gó újságíró hibás cikkeire hallga-
tó szakszervezeti tisztségviselô
összekeverte a fiatal szakszerve-
zeti tagokat a fiatal tatai táboro-
zókkal. Valóban nem szerencsés
a dolog, de a fiatalok is sok eset-
ben elôbb gondolkodnak… Ami
még a nyári ôrületbôl kimaradt,
azt megkapjuk a mostani kam-
pányban. Van itt forradalom,
zendülés, kicsempészett frakciós
kazetta, és sorolhatnánk. De a
külsô zajok elnyomják a „belsô
zenét”. Ez a zene kicsit falsch, de
nem figyel rá senki. És itt a baj !

Májusban már írtunk a kong-
resszusok szellemérôl. Nos a
szellemek helyett démonok
szállják meg egyes vegyipari cé-
geket, ahol a szakszervezeteknek
egyre több a dolga, és nem biz-
tos, hogy jól jönnek/jövünk ki
belôle. Pedig most komolyan itt
a jel! Cselekedni kell, mert a 100

éves tradíció elvész az örökkéva-
lóságban. Ezt a tradíciót meg-
ôrizve, de a XXI. század követel-
ményeinek megfelelôen kell lép-
ni, mert baj van. És mi lépni fo-
kunk! Ehhez kérjük minden
VDSZ szimpatizáns támogatá-
sát, segítségét.

Van egy (utolsó?) esély

Hosszú évek óta a VDSZ ifjú-
sági tagozata és a SZISZ (Szak-
szervezeti Ifjúsági Szövetség –
Magyarországon az egyik legna-
gyobb létszámú ifjúsági szerve-
zet) informálisan együtt dolgo-
zik. Most a napokban megérett a
helyzet arra, hogy hivatalossá te-
gyük a két szervezet kapcsolatát
(már csak az VDSZ elnökségé-
nek hozzájárulása szükséges –
reméljük a cikk megjelenésekor
ez már meglesz…). Mi az ifjúsági
tagozatban sokat várunk ettôl a
kapcsolattól. A SZISZ ideológi-
ája az, hogy konföderációtól füg-
getlenül képezze, tájékoztassa,
összefogja a szakszervezeti fiata-
lokat. Fontos ez az irányelv ma
Magyarországon. Az érdekvéde-
lem mindenhol ugyanazt kell,
hogy jelentse, ezt nem lehet
„székekhez” kötni (manapság a
szakszervezeti konföderációk
között nem szakmai ellentétek
vannak – a dolgok ez a része ál-
talában egyetértésben zajlik –
más jellegû ellentétek, „érde-
kek” vannak). A SZISZ célja en-
nek a problémakörnek a javítása
– rendezvényein a (a teljesség
igénye nélkül) közalkalmazotti,
a köztisztviselôi, vasutas, bá-

nyász, kereskedelmi, vegyipari,
szakszervezeti fiatalok vesznek
részt. A jövôbe tekintenek, hi-
szen idôvel ennek a korosztály-
nak kell továbbvinni a szakszer-
vezeti munkát (sajnos ma kevés
szövetség kivételével nem fordí-
tanak elég figyelmet a képzésre,
és a minôségi utánpótlásra). Re-
méljük, hogy létrejön ez a kap-
csolat, és a jövôben sok rendez-
vényen, képzésen részt tudnak
majd venni a vegyiparban dolgo-
zó fiatalok (ahol megismerhetik
a többi ágazatban dolgozókat, és
az ô problémáikat).
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Mozdulj!

Nem kis hagyománya van annak a sporteseménynek, amelyet
már 38. alkalommal rendeznek meg. Márpedig a VDSZ Szaba-
didôsport-Tekekupa ilyen verseny, hiszen augusztus 4-6-án, ezút-
tal Dorogon a Sárisápi Bányász SC. Tekecsarnokában már a 38.
ilyen küzdelmet szervezték meg.

Elôzetes terveink szerint a kupaversenyre szerettük volna
igénybe venni a Dorogi SE. kétsávos pályáját, de a benevezett lét-
szám már lehetôvé tette a négysávos pályán történô lebonyolítást.
Az érdeklôdés minden várakozást felülmúlt, hiszen tizenöt válla-
lat szakszervezetétôl, 122 versenyzô jelentkezett. Megrendezhet-
tük a férfi szeniorok és a nôk 4x21 = 84 hármas-tarolásos gurítás-
sal rendezett versenyét, így soha nem volt üresjárat a pályákon. A
teke népszerûsége töretlen.

Végül összesen 116 tekés versenyzett – közöttük 28 nô – a „100
éves a VDSZ” jegyében rendezett viadalon. A jól elôkészített, de
nem különösen eredményes pályán, nagyon meg kellett küzdeni a
szokottnál is nívósabb díjakért. A háromnapos versenyen – köszö-
net a fegyelmezett és pontosan pályára lépô versenyzôknek és a
hazai közremûködôknek, fennakadás nélkül folyt a küzdelem. A
program nem csúszott, sôt állandóan „idônyerésben” voltunk.
Megrendezhettük a mindig izgalmas egyéni döntôket is! A végjá-
tékba jutott versenyzôk díjat kaptak a döntôben elért napi ered-
ményük alapján. Ezt összesítettük a páros-versenyben elért egyé-
ni eredményükkel is, így összesített egyéni díjakat is nyerhettek.
Rendben lezajlott ismét egy fontos találkozó, azt hiszem minden
résztvevô legnagyobb örömére. Csak sajnálhatják azok, akik vala-
milyen okból ezúttal nem tudtak eljönni.

Szabó Béla 
VDSZ-sportfelelôs

A FÉRFI AMATÔR CSAPATVERSENY PONTSZERZÔ EREDMÉNYEI:
(Négyfôs csapatok; 4x 120 vegyesgurítás! –További helyezetteké is!)

1.)  VEGYÉSZ SC. Kazincbarcika 1862 fa

2.)   NITROGÉNMÛVEK Rt. Pétfürdô 1844  „

3.)   DDGÁZ Rt. Pécs 1802  „

4.)   ZOLTEK Rt. Nyergesújfalu 1792  „

5.)   Richter Gedeon Rt. – Dorog 1790  „

6.)   TEVA Rt. – Debrecen 1783  „

7.)  ONYX Kft. – Dorog 1757  „

8.)  R.G. Rt. – Dorog –REFLEX Kft. 1751  „

9.)  SANTOFI AVENTIS Rt. (CHINOIN) Bp. 1738  „

10,)  Richter Gedeon Rt. – Budapest 1674  „

11.)  EGIS Rt. – Budapest 1659  „

12.)  VEGYTERV Rt. – Budapest 1617  „

13.)  Fôvárosi Gázmûvek Rt. 1591  „

A 38. VDSZ TEKEKUPA PONTVERSENYTÁBLÁZATA:
(Dorog, 2006. augusztus 04–06)  (A Sárisáp-i pályán.)

Hely Vállalat, Egyesület Szerzett
Pontok

1. Nitrogénmûvek Zrt.és Vegyész Szakszervezete – Pétfürdô 82

2. Kazincbarcikai Vegyész Szakszervezet. 49

3. TEVA Gyógyszergyár Rt. és a Vegyipari Dolgozók BIOGAL 
Gyógyszergyári Szakszervezete– Debrecen. . 34

4. VEGYTERV Rt. és a VEGYTERV TEKEKLUB – Budapest 32

5. Richter G. Vegyészeti Gyár Rt. Dorogi Gyára 
és VDSZ Gyógyszergyári Szakszervezete Dorogi Szakszervezeti Bizottsága. 24

6 – 7. Déldunántúli Gázszolgáltató ZRt. 
és Déldunántúli Gázszolgáltató Szakszervezeti Alapszervezete – Pécs 19

ZOLTEK Rt. és a VISCOSA Alapszervezete – Nyergesújfalu 19

8. Richter G. Vegyészeti Gyár Rt. és VDSZ Gyógyszergyári Szakszervezete – B.pest. 16 

9. Fôvárosi Gázmûvek Rt. 
és a Fôvárosi Gázmûvek Dolgozóinak Szakszervezete– Budapest 3 

10. Richter G. Vegyészeti Gyár Rt. Dorogi Gyára REFLEX Kft. 
VDSZ Gyógyszergyári Szakszervezete Dorogi Szakszervezeti Bizottsága 2

11.-15. ALCOA KÖFÉM Kft. Székesfehérvári Alumíniumipari Szakszervezete ---

EGIS Gyógyszergyár Rt. és Vegyész Szakszervezeti Bizottsága – Budapest ---

HUNTSMAN Coorporation Hungary Rt. és Vegyész Szakszervezete – Pétfürdô ---

ONYX Magyarország Kft. és VDSZ Égetômû Szakszervezete – Dorog ---

SANTOFI-AVENTIS Rt. és CHINOIN VDSZ Szakszervezete. – Budapest ---

Ö   S   S   Z   E   S   E   N   : 280

Az örökös pontverseny állása. (A 38. VDSZ-TEKEKUPA  lebonyolítása után.)

Hely Vállalat, Egyesület nôk férfiak ÖSSZESEN
1. NITROGÉNMÛVEK Rt. – Pét 123 548 671

2. KVSZ. – Kazincbarcika 98 556,5 654,5

3. KÖFÉM – Székesfehérvár 366 216 582

4. DDGÁZ SE.- Pécs 45 522.5 567.5

5. Fôvárosi GÁZMÛVEK --- 320,5 320,5

6. VEGYTERV Rt. – Budapest --- 284,5 284,5

7. CHINOIN Rt. – Budapest --- 283 283

8. TAURUS Kft. – Nyíregyháza 124 135 259

9. MOTIM Rt–Mosonmagyaróvár 116 142 258

10. Richter G. Rt. – Dorog 107 143,5 250,5

11. ZOLTEK Rt. – Nyergesújfalu 75 160 235

12. Richter G: Rt. – Budapest 27 175.5 202.5

13. Veszprémi Vegyész 64 127 191

14. Inter Slovnaft – Bratislava --- 166 166

15. MOL Rt. – Budapest 63 88 151

16. TEVA Debrecen SE. 60 75 135

17. EGIS Rt. – Budapest 4 106 110

18. ONYX Kft. – Dorog 23 84 107

19. Inotai GYSC. – Várpalota --- 103 103

20. Pannonplast SC. – Budapest 1 100 101

21. Huntsman Rt. – Pét 45 9 54

22. Tétényi Lombik --- 53 53

23. MOL Rt. – Zalaegerszeg 26 23 49

24. LUCENEC – Szlovákia --- 39 39

25. DÉGÁZ – Szeged --- 29 29

26-27 ÉGÁZ – Sopron --- 22 22

Sajó VKFT. – Sajóbábony 2 20 22

28. Neukirchen – Ausztria --- 21 21

29. TVM Rt. – Szolnok --- 17 17

30. HUNGALU – Ajka --- 7 7

31. Transbio Kft. – Debrecen --- 6 6

32. PVV. – Peremarton --- 5 5

33. BVM.- Budapest --- 4 4

34. NIM SE. – Budapest --- 3 3

35. REFLEX Kft. – Dorog --- 2 2

36. MOL Rt. – Szôny --- 1 1

Összesen: 1369 4597 5966

TÖRETLEN A TEKE NÉPSZERÛSÉGE

Ne morgolódj, mozgolódj !
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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 mel-

lékleteként

Terjeszti a VDSZ tagszervezeteinek

ifjúsági aktivistái

Kupagyôztes a Nitrogénmûvek ZRt. És a pétfürdôi Vegyész Szakszervezet csapata



Új Magyarország 
Nemzeti Fejlesztési Terv

Augusztusban kezdôdött az Új
Magyarország Nemzeti Fejlesztési
Terv vitája. Ebbôl a foglalkoztatást
érintô kérdéskört mutatjuk be.

Átfogó célunk, hogy minél több
embernek legyen lehetôsége belép-
ni a munkaerôpiacra, és ezáltal
emelkedjen a foglalkoztatás szintje.
Ez képezi az alapját mind a gazda-
sági növekedésnek, mind pedig a
társadalmi különbségek csökkenté-
sének, végsô soron pedig a társadal-
mi összetartozás (kohézió) megte-
remtésének.

• Az államháztartás egyensúlyá-
nak megteremtésében a foglalkoz-
tatás meghatározó tényezô: a befo-
lyó adók és járulékok növelik az ál-
lamháztartás bevételeit, a szociális
támogatások alacsonyabb igénybe-
vételi aránya pedig csökkenti a ki-
adásokat; 

• Mind az egyének, mind a csalá-
dok, mind a nagyobb közösségek,
települések, térségek életében a
munka, illetve a munkához tartozó
társadalmi megbecsülés kiemelt
szerepet játszik.

Magyarország számára rövid- és
középtávon különösen nagy kihí-
vást jelent a makrogazdasági stabi-
litással, a növekedéssel és a foglal-
koztatás bôvítésével összefüggô cé-
lok együttes elérése. Éppen ezért
törekednünk kell arra, hogy a ki-
igazítás idôszakában az esetleges
kedvezôtlen foglalkoztatási hatá-
sok kezelése ne az inaktivitást nö-
velô, hanem az aktivitás megôrzé-
sét szolgáló eszközökre épüljön. A

foglalkoztatás bôvítése olyan stra-
tégiát feltételez, amely a munka-
erôpiac kínálati és keresleti oldalát
egyaránt érinti, és amely magában
foglalja a foglalkoztatási környezet
alakítását is:

• Olyan minôségû munkaerôre
van szükségünk, amely mindenkor
képes kielégíteni a gazdaság igé-
nyeit. Célunk az, hogy a munkaké-
pes korú népesség minél nagyobb
hányada lépjen be a munkaerôpi-
acra, és maradjon is ott, sikeresen
alkalmazkodva a gazdasági és tár-
sadalmi változásokhoz. A munka-
erô-kínálat növelését az emberek
foglalkoztathatóságának javításá-
val kívánjuk elérni. Célunk, hogy
az embereknek legyen tényleges le-
hetôségük a tudásalapú társada-
lomban elengedhetetlen ismeretek
és készségek megszerzésére és fo-
lyamatos megújítására, és egészségi
állapotuk se akadályozza ôket a
munkavállalásban. A reformok és
a szerkezetváltási folyamatok hatá-
saira tekintettel meg kell erôsíteni
az aktív munkaerô-piaci politikák
szerepét az egyének aktivitásának
megôrzésében, az átmenetek segí-
tésében. Kulcsfontosságú, hogy az
érintettek hozzájussanak a megfe-
lelô minôségû, összehangolt foglal-
koztatási és szociális szolgáltatá-
sokhoz. 

• A munkaerô-kereslet bôvítése
érdekében több és jobb munkahely
létrehozását kívánjuk elôsegíteni,
hogy mindenkinek lehessen beje-
lentett munkája, aki képes és akar
dolgozni. Ehhez olyan környezetet
kívánunk teremteni, amely képessé
teszi és ösztönzi a vállalatokat új
munkahelyek létrehozására. Külö-
nösen fontos az alacsony iskolai
végzettségû emberek foglalkoztatá-
si lehetôségeinek bôvítése, vala-
mint a munkaerô iránti kereslet nö-

velése a hátrányos helyzetû térsé-
gekben.

• A munkaerô keresletének és
kínálatának összehangolását a
munkaerôpiaci környezet fejleszté-
sével kívánjuk elérni. Ehhez nélkü-
lözhetetlen, hogy az oktatás és a
képzés szerkezete és tartalma ru-
galmasan alkalmazkodjon a gazda-
ság szereplôinek igényeihez. Cé-
lunk a közvetítôrendszerek hatéko-
nyabbá tétele annak érdekében,
hogy mindenki hozzájusson a kép-
zéssel és foglalkoztatással kapcsola-
tos információkhoz, értesüljön a
munkalehetôségekrôl, és mindenki
számára biztosítva legyen az átme-
net zökkenômentessége. El kíván-
juk érni, hogy egyenlô foglalkozta-
tási feltételek, jobb munkakörül-
mények és munkafeltételek, vala-
mint egészséges és akadálymentes
munkakörnyezet álljon mindenki
rendelkezésére. A munkaerô mobi-
litásának ösztönzésével, illetve a
munkahelyek elérhetôsége szem-
pontjából meghatározó közlekedési
feltételek javításával a célunk az,
hogy a vállalkozások számára ren-
delkezésre álljon a szükséges mun-
kaerô. 

A foglalkoztatás bôvítését tehát 

• az egyén foglalkoztathatóságá-
nak javításával és munkaerô-piaci
aktivitásának növelésével, 

• a munkaerô-kereslet bôvítésé-
vel, vagyis több és jobb munkahely
teremtésének ösztönzésével, vala-
mint 

• a kereslet és a kínálat össz-
hangját biztosító munkaerô-piaci
környezet fejlesztésével kívánjuk
elérni

Várjuk hozzászólását!
16

Ez meg az


