
(Igazgató Tanács, Ellenőrző 
Bizottság) működését, a számviteli 
szolgáltatók ellenőrzését kísérte 
figyelemmel. Adott esetben, sérelmi 
felszólalások esetén, a tagok védel-
mében eljárt. 

- Gyakran volt erre példa?
- Kevés esetben történt meg, hogy 

a pénztár tagja elvesztette a türel-
mét, hogy késik a támogatás és a 
PSZÁF-ig jutott az ügye. Nyilván 
ugyanazt a választ kapta tőlük is, 
mint tőlünk, hogy ha a Foglalkoztatási 
Alapban nincs pénz, akkor sajnos 
nem tudjuk kifizetni a támogatást. 
Nos, ezért sem volt a BDSZ ÖSP 
klasszikus pénztár, de közben, ellen-
őrzésében teljesen megfelelt annak. 

- Mikor kezdődött el a tényleges 
csomaggyűjtés?

- 1999 második félévében. Ez a 
területi irodáknál a 1993 óta elbo-
csátott dolgozók adatainak begyűjté-
sét jelentette. Sokat segített ebben az 
adott cég munkaügyi osztálya, 
hiszen ők rendelkeztek a megfelelő 
dokumentumokkal. Az alapszabály-
ban pontosan rögzítették, hogy a 
munkahelyüket vesztett emberek 
közül ki jogosult a támogatás vala-
melyik formájára. Tíz szolgáltatási 
fajta volt, melynek keretében a 
Területi Bizottságok eldöntötték, 
illetve a pénztártag, a jelentkezésé-
nél már igényelte azt a bizonyos fajta 
szolgáltatást, és hozzá leadta a szük-
séges dokumentumokat a területi 
irodánál. Az első csomagról 2000-
ben döntött a Tárcaközi Bizottság, s 
még ebben az évben sor került a kifi-
zetésekre. Tizenkilenc csomag került 
2007. december 31-ig összegyűjtés-
re, elbírálva és 2008-ban az utolsó is 
kifizetésre. 

- Hogyan modellezhető a támoga-
tás folyamata az igény beadásától a 
kifizetésig?

- Az egyes személyek szempontjá-
ból a következő eljárást kellett lefoly-
tatni. A pénztár területi irodájának 
helyi ügyintézője a munkaügyi osz-
tályok által leadott listán meglévő 
címekre levelet küldött. A hat terüle-
ti irodától több ezer levél ment ki 
ilyetén formán. A komlói, a 
lyukóbányai, az ajkai, a tatabányai, 
az oroszlányi és a visontai volt dol-
gozók kapták meg ezeket. A kiértesí-
tett embereket behívták az irodára. 

(Folytatás a 2. oldalon)

- A Megállapodás erről, hogy ren-
delkezett?

- Úgy szólt, hogy az 1993. július 
1-től elbocsátott dolgozókat kell 
figyelembe venni azon a hat terüle-
ten, ahol a bánya-erőmű privatizáció 
létrejött. A körbe bekerült Oroszlány 
és Tatabánya is, mivel ott átalakult 
az állami vállalat részvénytársaság-
gá, s ez privatizációként értelmezhe-
tő. 1999 második negyedévében a 
területi irodák dolgozói – betanítá-
suk során – megismerkedtek a 
Megállapodással és meghatároztuk 
számukra azt a szempontrendszert, 
ami alapján az adott területen létre-
jött területi bizottságok elvégzik az 
egyének felmérését, és elkészítik a 
támogatási javaslatot. 

- Miért javaslatot?
- Azért, mert ebből előterjesztés 

készült, amit a pénztár központi iro-
dája végzett el és a Tárcaközi 
Bizottság elé került, amely ellen-
őrizte, s jóváhagyta a területi bizott-
ságok által javasolt támogatásokat. 
A központi irodának ebbe nem volt 
beleszólása, maga a számítástechni-
kai rendszert is csak a kezdő póluson 
lehetett módosítani, közben nem 
lehetett a rendszerbe belépni. Ez 
megvédte a központ irodát attól a 
vádtól, hogy menet közben esetleg 
módosított az adatokon. Minden a 
kezdőpontnál dőlt el, s ha valami 
változtatás kellett, oda is nyúltunk 
vissza. A Tárcaközi Bizottság egy 
támogatási, elbírálási segédletet ala-
kított ki, ez vált mankójává az önse-
gélyező pénztárnak, munkája során 
ezt hajtotta végre. Ez a pénztár nem 
klasszikus önsegélyező pénztárként 
működött, hiszen csak a pénztári 
formában hasonlított arra. Talán az 
ellenőrizhetősége miatt választották 
ezt a formát. Volt egy belső ellenőr-
zés, amit én gyakoroltam a munka-
társammal. Minden beérkezett kérel-
met személyesen és egyenként ellen-
őriztünk, hogy az elbírálás jogszerű-
en történt-e? A második ellenőrzési 
pont a Tárcaközi Bizottság volt. Ott 
ténylegesen ellenőrizték, hogy meg-
felelnek-e a feltételek a támogatás 
kifizetésére, s tételesen hagyták jóvá 
a támogatási összegeket. A harma-
dik ellenőrzési pont a Pénzügy 
Szervezetek Állami Felügyelete volt. 
Az alapszabályt, a szervezeti műkö-
déseket, a pénztár testületeinek 

- Mikor kapcsolódtál be a BDSZ 
pénztár munkájába? – kérdezem 
Kerekes Istvánt.

- 1998 nyarának végén keresett 
meg Schalkhammer Antal, a 
bányászszakszervezet akkori elnöke, 
hogy megalakult a BDSZ önsegélye-
ző pénztár, s ügyvezető igazgatót 
keresnek, aki a munkát szakmailag 
irányítja. Előzetes tájékozódás után 
elvállaltam a felkérést és 1999 már-
ciusában elkezdtem a munkát. A 
pénztárnak, az akkori pénztártör-
vény szerint, már volt Igazgató 
Tanácsa, Ellenőrző Bizottsága, be 
volt jegyezve, mint cég a PSZÁF-nál 
és a bíróságon, a szervezeti keretek 
tehát már megvoltak. Az is, hogy hat 
területi irodája lesz, s gyakorlatilag 
arra várt a pénztár, hogy az 1998-
ban megkötött Megállapodás - amely 
egy 1995-ös Megállapodáson alapult 
- végrehajtása konkrétan megkez-
dődjön. Ehhez az kellett, hogy az 
érintett minisztériumok képviselői-
ből álljon össze egy Tárcaközi 
Bizottság, tartsa meg az első ülését, 
s határozza meg azokat a szempont-
rendszereket, amely alapján a támo-
gatások, a szerződés szerint elbírál-
hatók és kifizethetők. 

- A pénztár szervezete tehát már 
készen volt, csak a fizikai állapotát 
kelletett kialakítani? 

- Igen, s ez azt jelentette, hogy az 
irodát be kellett bútorozni, a számí-
tástechnikai hátteret meg kellett 
teremteni és meg kellett vásárolni 
azokat a programokat, amelyekkel 
dolgozni kezdtünk. Felvettük a kap-
csolatot a győri székhelyű ITAG 
céggel, amely a későbbiekben a 
számviteli, könyvviteli feladatokat 
látta el. Elkezdődött az alapok lera-
kása. A program, amellyel dolgoz-
tunk olyan volt, amelyet más pénztá-
raknál már alkalmazott a cég. Ezt át 
kellett alakítani, s egy segédprog-
rammal kiegészíteni, amely egysze-
rűbbé, köznapi nyelvvé formálta azt 
a programot, amely elsősorban a 
könyvvitelen és pénzügyön alapult. 
A területi irodákon dolgozó munka-
társaknak – akik a szakszervezet 
irányításával, de az adott cég alkal-
mazásában dolgoztak -, meg kellett 
ismerkedniük a Megállapodással, 
azzal, hogy milyen kört érint és mi 
az ő konkrét munkájuk a végrehaj-
tásban. 

2008. év december 31-én végelszámolással 
megszûnt a BDSZ önsegélyezõ pénztára, s 
ezzel az elmúlt évtized talán legfontosabb 
bányász érdekvédelmi sikertörténetének 
végére került pont. Röviden felidézve a 
lényeget: a szakszervezetek érdekérvénye-
sítõ munkájának következményeként, az 
energiaipar privatizációjából befolyt összeg 
öt százalékát a kormány - 1998-ban – bele-
tette egy úgynevezett Villamosenergia-ipari 

Foglalkoztatási Alapba abból a célból, hogy 
a szektorban foglalkoztatott, de a magánosí-
tás következtében munkájukat vesztett 
emberek humánpolitikai problémáin enyhít-
sen. Két önsegélyezõ pénztár (egy a BDSz-
nél, egy a VDSZSZ-nél) alakult, hogy a kor-
mánytól kapott 8,6 milliárd forintot, fele-fele 
arányban kezelje, s alapszabályban megha-
tározott támogatásokat nyújtson az arra 
jogosultaknak.

„…A BDSZ Munkavédelmi Bizottság újuljon meg az új munkavédelmi képviselők-
kel, fogja át az ágazat munkavédelmi tevékenységét, tapasztalatcserék útján segítse a 
munkavédelmi képviselők munkáját, szervezzen konferenciákat az ágazat munkaválla-
lói, munkaadói és a kormány képviselőinek bevonásával.

A munkavédelemmel kapcsolatos átfogó kérdéseknek legyen helye az ágazati érdek-
egyeztetésben. Ki kell dolgozni, hogy milyen technikával lehetne, időben átfogó képet 
kapni, a munkavédelemhez kapcsolódó statisztika alakulásáról, hogy az ne csak évekkel 
később jusson el az érdekképviseletekhez. A munkavédelmi képviselők bevonásával, az 
ágazat jelentős részét lefedve, ez elérhető lehet.

A munkavédelmi képviselők követeljék meg, hogy a foglalkozás - egészségügyi 
szolgáltatókat érdemben vonják be az évenként kötelezően felülvizsgálandó kockázat-
elemzések átvizsgálásába.

A Bánya-egészségügy - Bányabiztonság Alapítvány által finanszírozott pályázatok 
eredményeiről, anyagairól a munkavédelmi képviselők kapjanak időnként tájékoztatást 
a BDSZ által szervezett rendezvényeken.

A munkavédelmi képviselőknek olyan továbbképzéseket kell szervezni, amelyen, az 
általános tájékoztatáson felül, az egyes területeken tevékenykedő képviselők egymásnak 
tartanak tájékoztató előadásokat a saját munkájuk során szerzett tapasztalatokról…”

(Részlet a BDSZ XXX. kongresszusán elfogadott, a 2005-2009 közötti időszakra 
szóló Programból.)

A Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete ez év végén tartja soron követ-
kező – szám szerint a XXXI. – kongresszusát, ahol az Országos Tanács beszámol 
a küldötteknek a négy év alatt végzett munkáról. Sor kerül a szakszervezeti munka 
minden területére, így arra is, hogy a Programban megfogalmazott munkavédelemmel, 
munkabiztonsággal, munkaegészségüggyel kapcsolatos célkitűzések mennyiben való-
sultak meg. 

Az egy percig sem lehet kérdés, hogy a fentebb felsorolt területek a munkavállalói 
érdekvédelem, kiemelt jelentőséggel rendelkező, alkotó elemei. Mint ahogyan az is 
nyilvánvaló, hogy azok az emberek, akik szakszervezeti megbízásból, demokratikus 
választás útján, a munkavédelem tisztségviselői lettek (Munkavédelmi Bizottság tagjai, 
munkavédelmi képviselők) munkájukért minden elismerést megérdemelnek. 

Olyan missziót teljesítenek, amelynek középpontjában a bányász, az ember áll, hiszen 
a munkavédelmi szabályok betartása és betartatása, a balesetek elkerülése, mind az ő 
érdekeit szolgálja. 

Nehéz és felelősségteljes „beosztás” az övék. 
Magam is találkoztam olyan dolgozói felfogással, hogy: a szabályok azért vannak, 

hogy kicselezzük azokat. Vagy: ha egy az egyben betartanánk a biztonsági előírásokat, 
nem tudnánk eredményesen termelni. Vagy: a védőfelszerelés akadályoz a munkában. 
Ugye ismerős mondatok? Ismerősök, de veszélyesek is. 

Egyik barátom – a példa szempontjából indifferens, hogy mi a neve és hol dolgozik 
– elmesélte, hogy esküdt ellensége volt a különböző védőfelszerelések használatának, 
mert vallotta, hogy azok lelassítják a munkavégzést, és különben is, ha az ember körül-
tekintő és figyelmes, nem érheti baj. Aztán bejött a „hibapont”, nem volt rajta védőkesz-
tyű, s a drótkötél letépte két körmét. Még aránylag könnyen megúsztam, értékelte utólag 
az esetet, persze azóta szigorúan betartja az előírásokat, s még csak a teljesítménye sem 
esett vissza. 

Találkozhatunk olyan munkavállalóval is, aki ugyan betartja az előírásokat, de nem 
a biztonsági megfontolást tartja szem előtt, hanem a büntetéstől való félelem motiválja 
cselekedetét. Vagy éppen az a félsz, hogy az előírt mennyiséget nem tudja kitermelni, 
ha a munkabiztonsági szabályok „gúzsba kötik”.

Természetesen ezek a vélekedések és hiedelmek nem általánosíthatók. A bányász-
társadalom köztudottan összetartó közösség, a legendás bányászszolidaritás az évek 
során sem kopott meg, hiszen a munka jellege olyan, ami megköveteli a fegyelmet, az 
egymásra figyelést, a veszélyek kivédésére való fokozott felkészülést. 

A rendszeres és folyamatos tájékoztatás elengedhetetlen. Az ellenőrzés nem kevésbé. 
Ez a munkavédelmi képviselők talán legfontosabb feladata. Ehhez persze az szükségel-
tetik, hogy minden szempontból felkészültek, naprakészek legyenek, hogy ismerjék a 
munkahelyüket, az arra vonatkozó munkavédelmi előírásokat, a munkavégzést elősegí-
tő, vagy éppen gátló körülményeket.

A Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete igen nagy súlyt helyez arra, 
hogy a munkavédelmi képviselőket felkészítse feladatuk ellátására. Lapunk más helyén 
olvasható az a levél, amely a képviselők képzését, továbbképzését a BDSZ székházába 
szervezi, ahol arra hivatott, s szakterületükön kiváló előadók garantálják a színvonalas 
munkát.

Annál is inkább indokolt ez a tanfolyam, mivel számos munkahelyen volt a közel-
múltban Munkavédelmi Bizottság, illetve munkavédelmi képviselő választás, s tapasz-
talataink szerint nagyon sok az új tisztségviselő, akik eddig nem kerültek mélyebben 
kapcsolatba a szakszervezeti munka e fontos területével, ezért szükséges az alapisme-
retek elsajátítása. Mint ahogyan a már tapasztaltabb képviselők is igénylik információs 
bázisuk frissítését. 

A BDSZ – e téren is – nagyon szoros kapcsolatot ápol a Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatallal, azon érdekközösség alapján, amely a bányászati dolgozók munka-
biztonsága és egészsége védelmében nyilvánul meg. 

Hámori István Péter
a Bányamunkás főszerkesztője

1. szám Bu da pest, 2009. február96. év fo lyam 90 fo rint

A munkabiztonság
fontossága

Volt egyszer egy pénztár
Összegzõ beszélgetés Kerekes Istvánnal, a BDSZ Önsegélyezõ  

Pénztárának volt ügyvezetõjével, végelszámolóval



(Folytatás a 1. oldalról)

Közöttük volt munkanélküli, volt 
bányásznyugdíjas, volt táppénzes, 
volt, aki már elhelyezkedett. Az iroda 
alkalmazottja tájékoztatta őket arról, 
hogy a tíz szolgáltatás közül melyik 
vehető igénybe. 

- Néhány jellemzőt felsorolnál ezek 
közül?

- Az 1-es szolgáltatás arra vonatko-
zott, hogy ha új munkahely miatt el 
kellett lakóhelyéről költöznie, akkor 
költözési támogatást kapott. A 2-es 
alapján munkanélküli segély kiegé-
szítést kaphatott. Nem folytatom a 
számozást, hiszen az a laikusnak nem 
jelent semmit, de ha bányásznyugdí-
jas, rokkantnyugdíjas, vagy egész-
ségügyi járadékos volt, akkor kiegé-
szítést lehetett neki adni. Ha volt 
lakásépítési kölcsöne, amit a vállalat-
tól vett fel, és a munkahelyvesztés 
miatt nem tudta visszafizetni, akkor 
ezt az összeget – maximált értékben 
– a pénztár kifizette helyette. Ha a 
nyugdíjpénztárba a munkáltató fize-
tett be a munkavállaló részére, s ez a 
támogatás megszűnt az elbocsátással, 
akkor három évig a pénztár ezt a 
befizetést átvállalhatta. Nem sorolom 
fel az összes támogatási formát, de a 
tízedik arra vonatkozott, hogy ha 1-9-
ig egyetlen támogatásra sem volt 
jogosult, de jelenlegi szociális helyze-
te indokolta (betegség, eltartottak 
száma, stb.), akkor egyedi elbírálással 
lehetett neki támogatást adni. Ez volt 
egyébként a 110-es szolgáltatás. 

- Térjünk vissza a folyamat ismerte-
tésére.

- Az igénylő, amikor behívták az 
irodára, már tudta, hogy mely doku-
mentumokat hozza magával. Ezekből 
ki kellett derülnie annak, hogy mikor, 
s milyen módon szűnt meg a munka-
viszonya (ha felmondás történt a 
munkáltató részéről, az rendben volt, 
a közös megegyezést azonban nem 
preferálta a Megállapodás). Az iratok 
alapján a pénztár megállapította, az 
illető jogosultságát, aki kitöltötte a 
jelentkezési lapot, és a támogatást 
kérő lapot, s adatait rögzítették a szá-
mítógépes rendszerben. Aláírta azt a 
jognyilatkozatot, amiben igazolja a 
közölt adatok valódiságát. Az illető 
pénztártaggá vált, s minimális tagdí-
jat is fizetett, ami azonban nem volt 
elegendő a pénztár működéséhez, ezt 
az állami támogatás biztosította. 
Viszont a tagnak voltak jogai, amit 
az igazgató tanács, az ellenőrző 
bizottság, és a PSZÁF is képviselt, s 
az érdekében felléphetett. Egy úgy-
nevezett csomagban 100-tól 1000 
főig voltak a pénztártagok. Eleinte 
négy-öt csomagot is beadtunk, 
később a jellemző az egy-két csomag 
volt évente. Az igénylések ellenőrzé-
se után – erről korábban beszéltem -, 
a csomagot a Tárcaközi Bizottság 
hagyta jóvá. Ezután megkötésre 
került az állam által felhatalmazott 
szervvel az ÁPV Rt-vel, illetve utóbb 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt-vel az a támogatási szerződés, 
amely alapján kifizethetővé vált a 
támogatási összeg. Az adott csomag 
összege a pénztár folyószámláján 
jelentkezett, s megkezdődhetett az 
egyének folyószámlájára történő 
átutalás. Bizonyos támogatások egy 
összegben, bizonyos támogatások 
járadékszerűen (munkanélküli segély 
kiegészítés, nyugdíj-kiegészítés) 
kerültek kifizetésre. Előfordult, hogy 
a támogatott nem érzékelte, hogy 
például a nyugdíj kiegészítés az 
egyén nyugdíjpénztárnál lévő szám-
lájára érkezett, s reklamálta, hogy 
nem kapta meg a támogatást. 
Érthetőek voltak ezek a reklamációk, 
hiszen nekik azonnal kellett kifizetni 
a lakásrezsit, a gyerek taníttatásának 
költségeit és így tovább. Aztán belát-
ták, hogy az is jelentős segítség, ha a 

nyugdíjfolyósító számlájára érkezik a 
pénz, hiszen az is az ő helyzetükön 
javít. 

- A kezükbe is kaphattak pénzt az 
igénylők?

- Soha. A kifizetéseket csak banki 
rendszeren keresztül végezte a pénz-
tár, senkinek nem fizetett házipénz-
tárból, vagy készpénzben. A kifize-
tett támogatásokról az év végén 
összesítőt kapott a pénztártag. Bár ez 
egyéb jövedelemnek minősülő pénz 
volt, ami adóköteles, de mivel pénz-
tárformában részesült a támogatásból 
adóvisszatérést kapott, illetve később, 
az adójogszabály változása után adó-
jóváírásban részesült. Egy átlagos 
keresetű embernek, ötszázezer forin-
tos támogatásnál gyakorlatilag annyi 
adó jutott, amennyit vissza is igé-
nyelt. A pénztártagnak adóbevallást 
kellett készíteni és utána, amikor a 
teljes támogatást megkapta, a pénz-
tár felhívta a figyelmét, hogy ő több 
támogatást már nem igényelhet, 
pénztári tagsága okafogyottá vált, 
tehát döntse el, hogy tag kíván-e 
maradni vagy kilép. A többség az 
utóbbit választotta. 

- Nehéz lehetett kezelni azokat, 
akik jogosan reklamálták, hogy: hol 
a pénz?

- A munkahelyét vesztett ember 
kilátástalan helyzetben érzi magát, s 
ezt a helyzetet mindenki a habitusá-
nak megfelelően éli meg. A bánya-
iparban nagyon sokan élték át ezt, és 
néha úgy, hogy ellátatlanul kerültek 
ki az utcára. Persze többnyire éltek a 
szakszervezet által kiharcolt bányász-
nyugdíj-lehetőséggel, vagy rokkant-
nyugdíjba mentek, esetleg egészség-
ügyi járadékosok lettek, nekik meg-
volt a havi biztos jövedelmük. 
Mindenestre mi eléggé megviselt, 
rossz hangulatú, ideges „ügyfelek-
kel” kellett, hogy szembenézzünk. A 
bürokrácia meg borzasztó lassan dol-
gozott. Ha két dolgot nevezhetnék 
meg, ami gondot jelentett, akkor az 
emberek lelkiállapota mellett ez volt 
az. Amikor megvolt már az állami 
keret, amikor megvolt már az elbírá-
lás rendszere, s megvolt az, hogy 
elfogadták az előterjesztést, akkor az 
állami bürokrácia útjain sajnos két-
három-négy hónapot is kellett várni 
ahhoz, hogy a pénz az emberekhez 
eljusson. Ezek komoly konfliktuso-
kat jelentettek. Konfliktust jelentett 
az is, hogy a Foglalkoztatási Alap 
kimerült, elfogyott a pénz. 

- Ez hogy fordulhatott elő??
- Két folyamat játszódott le a 

bányaiparban. Az egyik, hogy a 
korábban eltervezett lassú szerkezet-
váltást felváltotta egy gyorsított 
ütemű szerkezetváltás. Felgyorsult a 
bányák bezárása. A másik, hogy a 
támogatottak körét a szakszervezet, a 
kormánnyal egyetértésben kibővítet-
te, s három új területet is bevettek a 
jogosultak közé, ahol a munkaválla-
lók nehéz helyzetbe kerültek, miáltal 
hirtelen megnövekedett a támogatás-
ba bevont emberek száma. Ezért ürült 
ki a támogatási alap. Személyes 
élményem, hogy amikor elkezdtem 
tanulmányozni a dokumentumokat, s 
a szerkezetátalakítás ütemét, meg 
voltam győződve arról, hogy a két 
szakszervezet rendelkezésére álló 8.6 
millió forint olyan irdatlan mennyi-
ségű pénz, ami nem fog elfogyni. 
Aztán egyszer csak, 2004-ben, azt 
kellett megállapítanunk, hogy nem-
csak hogy nem marad, hanem még 
kevés is lesz. 

- A szakszervezetek kezdeményez-
ték a Foglalkoztatási Alap feltölté-
sét. 

- A legenyhébb kifejezés, ha azt 
mondom, nem ment zökkenőmente-
sen. A pénztár ajtajában ott álltak 
azok az emberek, akik támogatást 
igényelhettek, mert a megállapodás 
összes feltételének megfeleltek. A 

- Kérlek, röviden ismertesd a vég-
elszámolás legfontosabb állomásait, 
a teendőket.

- A 2007 decemberében megtartott 
küldöttközgyűlés elé terjesztettem, 
még, mint ügyvezető, hogy a 
Foglalkoztatási Alap kiürült, a pénz-
tár kifizetett minden támogatást, a 
megállapodás teljesült. A pénztár 
nem tud tovább pénztárként funkcio-
nálni, mert nincsen annyi tagja, s a 
tagok gyűjtése sem hozhat ered-
ményt. Hiszen a bányászati dolgozók 
létszámának csökkenése nem teszi 
lehetővé, hogy klasszikus önsegélye-
ző pénztárrá alakuljunk át, mert 
ehhez legalább tíz-tizenkétezer tag 
szükséges. Ezért azt javasoltam, 
hogy a pénztár határozza el végelszá-
molását. A közgyűlés, megtárgyalva 
javaslatomat, úgy döntött, hogy 2008. 
január 1-vel kezdődjön meg a végel-
számolás, egyben megbízott engem a 
végelszámolási teendők elvégzésével. 
A törvényeknek megfelelő admi-
nisztratív feladatokat az első félév-
ben elvégeztem. A második félévben 
lezártuk a gazdasági tevékenységet. 
Felmondtuk a pénztár által igénybe 
vett külső szolgáltatókkal a szerző-
déseket, lezártuk a vitás ügyeket, 
elkészítettük azon eszközök, beren-
dezési tárgyak listáját, amelyeket 
átadunk a bányászszakszervezetnek, 
megkötöttük az irattárazásra, iratke-
zelésre vonatkozó szerződéseket, és 
beszereztük azokat az igazolásokat, 
amelyek a végelszámolás lezárásához 
szükségesek. Tehát a törvényben elő-
írt időn belül a pénztár elvégezte a 
végelszámolással kapcsolatos felada-
tokat, a pénztártagok kiléptek, a tör-
vénynek megfelelően a pénztár elszá-
molt velük, s a pénztárnak követelése 
nincsen. A 2008 decemberében meg-
tartott közgyűlés megállapíthatta, 
hogy a végelszámolás befejeződött a 
pénztár további, gazdasági esemé-
nyeket nem végez, és beszerezte azo-
kat az igazolásokat, amely szerint 
nincs követelése az államnak, a VÁP-
tól szintén megkapta az igazolást, 
hogy nincs tartozása. Így nem maradt 
más hátra, 2009-re, hogy ezt a 
PSZÁF-hoz is elküldjük. A közgyű-
lés elfogadta a zárómérleget és a záró 
beszámolót. 

- Mégsem mondható el, hogy min-
den befejeződött.

- Hogy a pénztárat konkrétan miért 
nem tudjuk az év elején bezárni, 
annak egyetlen oka van. A végelszá-
molás azt mondja ki, hogy a végel-
számolást addig nem lehet befejezni, 
amíg a pénztárral szemben bírósági 
eljárás folyik. Egy türelmetlen pénz-
tártag nem állt meg a „hol a pénz” 
kérdéssel a munkaügyi bíróságon – 
ez egyébként nem munkabérrel 
összefüggő dolog -, hanem polgári 
peres eljárásba vonta a pénztárat. Az 
eljárás megindult, s bár mi közben – 
az Alap feltöltése után – kifizettük a 
pénztártagnak az őt megillető össze-
get, (erről ő valószínűleg nem értesí-
tette a bíróságot) az ügy tovább 
folyik, a legközelebbi tárgyalást ez 
év májusára tűzték ki. Erre várok én, 
mint végelszámoló. 

- Mi lesz a pénztári iratanyagok 
sorsa?

- Azok tárolásáról a végelszámoló 
gondoskodik, hiszen itt vannak meg-
őrzési kötelezettségek, ezeket jogsza-
bályok írják elő. A pénztártagok irat-
anyagát nyolc évig kell megőrizni, az 
adótörvény szerint pedig öt évig kell 
biztosítani az anyagok hozzáférhető-
ségét. Ezt az őrzést a BDSZ vállalta. 
Ha az egyes pénztártagnak, az adóel-
lenőrzés során gondja támad, s a 
pénztárral kapcsolatban adóigazolás-
ra van szüksége, akkor a bányász-
szakszervezet által megbízott sze-
mély fogja ezeket szolgáltatni. 

- Köszönöm a beszélgetést.
HIP

Elmondhatom, hogy e tekintetben, 
minden ellenőrzés, amelyet külső 
szakcég végzett, vagy a kormányol-
dal által megbízott szakcég, amely a 
Tárcaközi Bizottság égisze alatt 
működött, illetve a PSZÁF, vagy az 
adóhatóság által elvégzett vizsgála-
toknál szabálytalanságokat, a céltól 
eltérő pénzfelhasználásokat nem 
állapított meg. Apróbb formai sza-
bálytalanságok persze történtek, ez 
mindenhol előfordul, de ezek nem 
befolyásolták a támogatások kifize-
tését, annak jogszerűségét. Tehát a 
pénztár e tekintetben is maximálisan 
megfelelt az elvárásoknak. 

- A pénztár testületei milyen mun-
kát végeztek?

- A pénztár-szervezeti forma köte-
lezővé tette az Igazgató Tanács (IT) 
– ez öt főből állt -, s az Ellenőrző 
Bizottság (EB) – ez három főből állt 
– működését. A klasszikus pénztár-
nál, ezeknek a testületeknek, az 
IT-nek az a feladata, hogy a szerve-
zetet építse, stratégiát határozzon 
meg, szolgáltatási módokat gondol-
jon ki, tervezze meg ezeknek a kifi-
zetési módját, tartsa egyensúlyban a 
kifizetéseket és a bevételeket, tehát 
működtesse a pénztárt. Kevesebbet 
kellett foglalkozni a pénztártaggal, 
hiszen egy elfogadott séma szerint 
igényelte a támogatást. A mi pénztá-
runkra alapvetően más volt a jellem-
ző. Itt az IT-nek bele kellett folynia a 
konkrét elbírálásokba. Amikor a 
területi bizottságok konkrét javasla-
tát a Tárcaközi Bizottság elé terjesz-
tettük, az Igazgató Tanács is meg-
vizsgálta a javaslatokat, s ezekben 
volt sok eldöntendő kérdés. Ezek 
döntő többsége az egyéni elbírálások 
kategóriába tartozott, illetve ha a 
területi iroda a bonyolult helyzet 
miatt nem tudta elbírálni az igényt, 
hogy mely támogatási formába sorol-
juk be az igénylőt, akkor az IT-nek 
kellett állást foglalnia. Az Igazgató 
Tanácsnak kellett állást foglalnia a 
tekintetben is, hogy milyen lépéseket 
tegyen a pénztár a Foglalkozatási 
Alap kiürülése esetén. Javaslatot dol-
gozott ki arra, hogy mit képviseljen a 
szakszervezet a kormánnyal folyta-
tott tárgyaláson. Sokkal több volt e 
testületek feladata és funkciója, mint 
a klasszikus ÖSP-nél. Az Ellenőrző 
Bizottság pedig arra volt hivatott, 
hogy a törvényes kereteket betartassa 
és a pénztár az alapszabálynak és a 
pénztártörvénynek megfelelően 
működjön. 

- Ez nem lehetett könnyű.
- A pénztár, a működésének utolsó 

évében lényegesen megváltozott a 
pénztártörvény. Ez nem régi törvény, 
hiszen 1995-ben jött létre, az első 
pénztárak kerettörvény alapján 
működtek, csak később történtek 
jelentős változások, pl. kettévált az 
önsegélyező pénztár és az egészség-
pénztár. A nyugdíjpénztárak e szem-
pontból mások. Az önsegélyező 
pénztárak keretében megjelentek 
azok a lehetőségek melyek az adózás 
kikerülésére adtak lehetőséget. Az 
államnak persze nem az adókikerü-
lés volt a célja, hanem azt preferálta, 
hogy azok az emberek, akik gondos-
kodni akarnak magukról, aki önma-
gát akarja olyan helyzetbe hozni, 
hogy tartaléka legyen, az részesüljön 
adókedvezményben. Megszigorí-
tották a pénztártörvényt és azt lehet 
mondani, hogy a 2007-es évben meg-
jelent módosított pénztártörvény már 
szinte gátja volt a BDSZ ÖSP műkö-
désének. Így szerencse, hogy befeje-
ződött a tevékenységünk, mert ebben 
a formában már nem is működhet-
tünk volna tovább. Egyébként a tes-
tületek – alapszabályban rögzített – 
feladata volt a beszámolók elfogadá-
sa, a mérlegek elfogadása, a pénzügyi 
tervek elkészítése, s ennek a felada-
tának maximálisam meg is felelt. 
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megállapodásba két korlát volt beépít-
ve: egy időkorlát – hogy meddig lehet 
csinálni, ezen egyébként jóval belül 
voltunk – és volt egy pénzkorlát, ami 
a keretösszeget jelentette. Ez nagy 
problémát jelentett a kommunikáció-
ban. Hiszen hogy lehet azt megma-
gyarázni, hogy bár az időbe beleférsz, 
az összes feltételnek megfelelsz, csak 
éppen elfogyott a pénz. Miért pont 
nála? A mellette dolgozó pajtása még 
megkapta, ő meg már nem, pedig 
ugyanazon paraméterekkel rendel-
keznek. A szakszervezet igen kemény, 
áldozatos és szívós harcot vívott tár-
gyalásos úton, amely azt az ered-
ményt hozta, hogy a kormányok 
három ízben is pénzt tettek az Alapba. 
A végére már tizenegy milliárd körü-
li összeg került kiosztásra a villamos 
és a bányász pénztáron keresztül. 

- A pénztár végrehajtó szervezet 
volt. 

- Az emberek meg türelmetlenek és 
gyanakvóak. Sokan nem hittek a 
megnyugtató szavaknak, hogy várja-
nak türelemmel, mert a kassza ugyan 
jelenleg üres, de majd feltöltésre 
kerül. Voltak, akik bíróságra vitték 
sérelmüket. A tény viszont az volt, 
hogy csak akkor tudunk pénzt oszta-
ni, ha az a pénz a rendelkezésünkre 
áll. Ennek a területen dolgozó kollé-

gáink itták a levét, hiszen elsősorban 
hozzájuk mentek reklamálni, s bizony 
nem csomagolták sztaniolba a véle-
ményüket. Hozzám is rengeteg indu-
latos reklamáció érkezett, amire igye-
keztem szakszerűen, tárgyszerűen a 
probléma teljes körüljárásával, s a 
megoldást keresve, megnyugtatóan 
válaszolni. 

- A kezdeti igénylői „roham” később 
alábbhagyott?

- Az időkorlát közeledtével az 
igénylések száma is oly mértékben 
lecsökkent, hogy az elbocsátottak 
köre már nem függött össze az alap-
helyzettel, tehát a privatizációval, s 
már ki lehetett mondani, hogy a meg-
állapodásban foglaltak teljesültek. 
Csaknem tízezer bányászati dolgozó 
részesült ötmilliárd forint feletti mér-
tékben a támogatás valamelyik for-
májából. Átlagosan az ötszázezer 
forintot is meghaladó támogatások 
kerültek kifizetésre. A konfliktusok 
nem tették könnyűvé a mindennapi 
munkát, hiszen mi nem veszíthettük 
el a türelmünket, s minden esetben 
korrekt, megnyugtató tájékoztatásra 
kellett törekednünk. Ugyanakkor 
figyelnünk kellett arra, hogy a támo-
gatás megítélésénél jogszerűen jár-
junk el és a pénztártag számára leg-
kedvezőbb megoldást válasszuk. A 
harmadik probléma a precízség, pon-
tosság volt, tehát forint fillérre kerül-
jön kifizetésre az az összeg, és az 
elszámolási kötelezettségnek mara-
déktalanul tegyen eleget a pénztár. 
Azt bizonyítva, hogy minden egyes 
fillér, amely a támogatásra megítélte-
tett, illetve a működésre szolgált, az a 
célnak megfelelően lett felhasználva. 

Volt egyszer egy pénztár



Márkushegyi Bányaüzemnél immár 
második négyéves ciklusát kezdi meg a 
munkavédelmi bizottság. Tagjait azon 
munkavállalók közül választották meg, 
akik megfelelő szakmai tapasztalattal 
rendelkeznek és vállalták a következő 
választásokig a bizottsági munkát. Az 
újonnan megválasztott képviselők 
közül többen rendelkeznek különböző, 
munkavédelemmel kapcsolatos, szak-
vizsgával.

A leköszönő munkavédelmi bizottsá-
gi elnököt az elmúlt négy év értékelésé-
re kértük. Wachtler János szerint az 
elkövetkező időszak továbbra is nehéz 
helyzet elé állítja a képviselőket. A több 
igazgatóságra osztott vállalat munkavé-
delmi szempontból történő lefedése 
némi többlet feladatot jelent, de ezt 
végül is sikerült megoldani. 
Elmondhatjuk az elmúlt négy esztendő-
ről, hogy sikeres volt az együttműködés 
a vállalatvezetés, a hatóság és a munka-
védelmi szakemberek között. Számos 
továbbképzést, tanfolyamot szerveztek, 
aktívan részt vettek az oktatási anyagok 
összeállításában, új, bevezetésre kerülő 
munkavédelmi eszközöket teszteltek, 
véleményeztek. Örömmel tudatta,- hogy 
bár nem az ő érdemük – 10%-kal csök-
kent a bányaüzemnél a 0-3 napos balese-
tek száma. És nem utolsó sorban gratu-
lált a megválasztott képviselőknek és 
sok sikert kívánt munkájukhoz. Az új 
elnök, Szarka Zoltán, mindenekelőtt 
megköszönte társai bizalmát. 
Elismeréssel szólt a leköszönő bizottság 
munkájáról és biztosította képviselőtár-
sait, hogy feladatban ők sem fognak 
szűkölködni.

Mi pedig mindehhez erőt, kitartást, 
sok sikert és jó szerencsét kívánunk!

sawia

2007-ben főszerelői kinevezést 
kapott. Alapelvének vallja munkája 
során a gyors, pontos és megbízható 
munkavégzést. Jó csapatjátékosnak 
ismerik, amely a mai rohanó világ-
ban nagyon fontos tulajdonság.

A Mátrai Erőmű Központi 
Karbantartó Kft–nél megtartott 
választáson – 2008. november 26-án 
- Sándor Béla nyerte el egyhangú 
szavazással, a munkavállalók bizal-
mát, s lett a Kft. munkavédelmi 
képviselője. A társaságnál 1979. 
augusztus 1-től dolgozik. Jelenleg a 
dob és hajtóműjavító műhelyben, 
mint munkaadagoló végzi feladatát. 
Visszaemlékezéséből kiderül, hogy 
a 2004. novemberi választáson – a 
bányászszakszervezet jelöltjeként és 
támogatásával - lett első alkalommal 
munkavédelmi képviselő. S, hogy 
minek köszönheti sikerét? A 30 éves 
munkaviszonyból fakadó ismertség 
és tapasztalat sokat segített és segíti 
jelenleg is. Kollégái jól ismerik. 
Bizalommal vannak iránta. 
Elfogadják véleményét, még ha kri-
tikával is párosul. Az elmúlt négy 
évben sokat javultak a munkafeltéte-
lek. A műhelyek felújításra kerültek, 
mintegy százmillió forint felhaszná-
lásával. Az intézkedések hatására 
2006-ban nem volt munkabaleset.

2007-ben és 2008-ban igaz kissé 
romlott a baleseti mutató, de még 
így is elismerésre méltó a munkavé-
delmi helyzet. Az elért eredmény 
köszönhető a kialakított munkakap-
csolatnak is, amely a szakszervezet 
és a menedzsment, illetve a munka-
védelmi képviselő között kialakult. 
Hiszen a társaságnál működő 
bányász szakszervezet mindig is 
kiemelt figyelmet fordított a munka-
vállalók biztonságára, egészségvé-
delmére.

B.J.

hogy tanulni, önmagát képezni min-
dig is szükséges. Csak így lehet eleget 
tenni a vállalt kötelezettségeknek. 
Még akkor is, ha ez időnként a család-
ja részéről áldozatot kíván. Hiszen 
nős, két leánygyermek apja. S a csa-
lád mindig kiemelkedő helyet foglalt 
el életében.

S, hogy önmaga munkáját, a bizott-
ságon belül milyennek ítéli? Talán a 
legfontosabb tény, hogy az elmúlt 
időszakban a villamos szállítószala-
gos részlegnél súlyos baleset nem 
fordult elő. Persze, mint elmondta, 
munkavédelmi tevékenysége kiterjed 
a társaság teljes bányászati vertiku-
mára.

Beszélgetésünk végén halkan, de 
határozottan csak ennyit mondott: 
Büszke vagyok rá, hogy tevőleges 
tagja lehetek a kollektívának. 

Ugyancsak elismerésre méltó ered-
ménnyel szerepelt Veres Imre, a 
Bükkábrányi Bánya munkavállalója. 
A leadott szavazatok 51%-val került a 
Bányászati Munkavédelmi Bizottság 
tagjai közé. Az elfogadottságának 
talán fokmérője az is, hogy az alakuló 
ülésen megválasztották a BMB 
Alelnökének, egyhangú szavazással.

Veres Imre 1973-ban született 
Miskolcon. Tanulmányait Mezőköves-
den végezte, a Széchenyi István 
Szakmunkásképző gépi forgácsoló 
szakán. 1991-től dolgozik a társaság-
nál, jelenleg a Célgépes Karbantartó 
Osztályon, mint géplakatos és gépi 
forgácsoló. A kollektívába hamar 
beilleszkedett, kollégái elfogadták 
tevékenységét, hallgatnak véleményé-
re. Az már talán nem is meglepő, 
hogy számára egyenes út vezetett a 
munkavédelem preventív figyelem-
felhívó feladataihoz. 2001-ben válasz-
tották meg – először – munkavédelmi 
képviselőnek, s lett tagja a társaság 
Bányászati Munkavédelmi Bizottsá-
gának. 

A választások lebonyolítására 2008. 
november 26-27-28-án került sor 
Visonta Bánya, Bükkábrányi Bánya 
és a Mátrai Erőmű Központi 
Karbantartó Kft-nél, a meghatározott 
választási körzetekben. A jelöltállítás 
és a zökkenőmentes lebonyolítás biz-
tosítása érdekében választási bizott-
ság segítette a törvényben rögzített 
kötelezettségek meglétét, azok telje-
sülését. A munkavállalók részvételi 
hajlandóságának elősegítése érdeké-
ben a választási bizottság a területen 
tevékenykedő bányászszakszervezet 
tisztségviselőivel összhangban fejtet-
tek ki propagandát a minél nagyobb 
arányú részvétel eléréséért. Ennek is 
köszönhető, hogy minden választási 
körzetben – a leadott szavazatok 
összeszámlálását követően – eredmé-
nyes választásokról lehetett számot 
adni.

Ennek megfelelően 13 fős 
Bányászati Munkavédelmi Bizottság 
alakulhatott a Mátrai Erőmű Zrt-nél, 
míg a MEKK Kft-nél a törvényi elő-
írásoknak megfelelően 1 fő – munka-
védelmi képviselő – kapott bizalmat, 
s őrködik a munkavédelmi előírások 
betartása fölött a munkavállalók érde-
kében. Ahogyan az alakuló ülésükön 
ismételten meghatározták:

„Céljuk, hogy a munkavállaló olyan 
egészségesen menjen haza a munka-
helyről, mint ahogyan eljött a család-
jától”! S ez így van jól.

A ME Zrt Visonta Bánya munka-
vállalói által leadott szavazatok 80%-
át Valiskó László (1953) vezető 
elektrikus nyerte el. Így ismételten – 
immáron tizedik éve – tagja az újon-
nan megalakult Bányászati 
Munkavédelmi Bizottságnak. 1974–
től áll alkalmazásban a Mátrai Erőmű 
Zrt illetve annak jogelődjénél. 
„Hűséges típus vagyok, így ez az első 
munkahelyem, s valószínűleg ez már 
így is marad”, nyilatkozta László. 
Fiatalemberként, mint villanyszerelő 
szakmunkás helyezkedett el a társa-
ságnál. Gazdasági munkája a villa-
mos szállítószalagos részleghez köti. 
S, hogy mi inspirálta, hogy ismételten 
megmérettesse magát? A kollégák 
felől áramló bizalom, amely elisme-
réssel párosult. Illetve az életszemlé-
lete, amely azt diktálta számára: 
„Tegyél meg mindent azért, hogy testi 
épséged megmaradjon. Vigyázzatok 
magatokra és egymásra”! És ezért 
mindig kész volt áldozni is. Rendszeres 
résztvevője a munkavédelmi képvise-
lők felkészítő tanfolyamainak. Vallja, 

Az 1993. évi XCIII. Törvény 75.§ 
(1/c) bekezdésben kimondja, hogy a 
munkavédelmi képviselőket „egy 
választási ciklusban, a képviselő 
megválasztását követő egy éven 
belül, legalább 16 órás képzésben, 
ezt követően évente legalább 8 órás 
továbbképzésben” kell részesíteni és 
ehhez a hivatkozott törvény 75.§ (1) 
bekezdés azt is tartalmazza, hogy 
„A munkáltatónak biztosítani kell a 
feltételeket...”.

A BDSZ a VEGYIPROP Képzési 
Központ Kft bevonásával – mint a 
felnőttképzésre kijelölt, OKÉV 
tanúsítvánnyal rendelkező intéz-
ménnyel, amely országos jelleggel 
végzi a törvényben előírt oktatást – 
a korábbi évek gyakorlata szerint – 
2009-ben is megrendezi mind a 8, 
mind a 16 órás (természetesen nem 

en küldjük ki a részvételi díj hivata-
los számláját.

Tisztelettel köszöntöm és kívánok 
további munkájához is sok sikert, 
eredményt, jó egészséget és mind-
ezekhez az 1894-ben Selmecbányán 
elfogadott bányászköszöntéssel

Budapest, 2008. december 19.
Jó szerencsét!

Rabi Ferenc,
a BDSZ elnöke

(Cikkünk tájékoztató arról, hogy 
a BDSZ hogyan segíti a munkavál-
lalói érdekvédelemben oly fontos 
terület aktivistáinak, tisztségviselő-
inek képzését. A levelet – természe-
tesen - minden érintett időben meg-
kapta. – a Szerkesztő megjegyzé-
se!)

egymás utáni napon) képzést az 
MBFH, az OMMF, az OÉT vezető 
szakembereinek részvételével.

A 8 órás képzés ára – mint a 
korábbi években – változatlanul 
25.000.- Ft/fő, mely tartalmazza az 
oktatást, oktatási anyagokat és a 
hivatalos igazolást. A 16 órás képzés 
költsége 35.000.- Ft/fő. 

A képzést 2009 márciusában 
kívánjuk megrendezni a BDSZ 
nagytanácstermében. A létszám fel-
mérése céljából kérem, hogy 2009. 
január 15-ig közölni szíveskedjenek 
(levélben, e-mail-en vagy faxon) 
hány fővel vesznek részt a 8, illetve 
a 16 órás képzésen.

A név szerinti adatokat majd csak 
a pontos időpont megküldése után 
kérem, ennek időpontja a tervek 
szerint 2009. február 2. Ezt követő-

Az egészség a legfőbb kincsünk, ezért 
annak megőrzése és védelme az egyik 
legfontosabb feladatunk kell, hogy 
legyen. Különösen fontos ez azok szá-
mára, aki munkájuk jelentős részét 
olyan körülmények között töltik, ame-
lyek nagy baleseti és betegségi kocká-
zatot jelentenek számukra. Ilyen többek 
között a bányászat is. Ebben az iparág-
ban óriási jelentősége van a munkavé-
delemnek. Elengedhetetlen feladat a 
munkáltató, a munkavállalók és az 
érdekvédelmi szervezetek közös össze-
fogása, hogy a munkavégzés minél 
kevesebb baleseti és betegségi kockáza-
tot jelentsen a dolgozók számára.

E komoly feladatból igencsak kiveszi 
részét a BDSZ márkushegyi szervezete.

Jelöltjei részt vesznek a munkavédel-
mi bizottság munkájában, amely fel-
adatait telephelyenként végzi, hogy 
minden munkaterület egyaránt képvi-
selve legyen. A szakszervezet jelentős 
mértékben hozzájárul a munkavédelmi 
képviselők képzéséhez. 

De mi is tulajdonképpen e bizottsá-
gok feladata? Mindenekelőtt képviselő-
ik rendelkeznek mindazzal a tudás-
anyaggal, ami a biztonságos munka-
végzéshez elengedhetetlenül szükséges, 
így adott esetben kellő időben figyel-
meztethetik munkatársaikat a munka-
végzés kapcsán adódó veszélyforrások-
ra és azok elkerülésére. Ugyanakkor 
részt vesznek a balesetek kivizsgálásá-
ban, a baleseti és betegségi kárfelelős-
ség megállapításánál pedig a dolgozók 
érdekeit képviselik. Véleményezik az 
egyéni védőeszközök megfelelőségét, 
javaslataikkal segítik a hatékony és 
biztonságos munkavégzést. Tehát igen 
sokrétű munkát végeznek, amelyhez 
elengedhetetlenül szükséges a szakmai 
és munkavédelmi jártasság. A 

gatást kap - ami évről évre csökken - 
brüsszeli engedéllyel. Ugyanakkor nem 
jelenik meg, hogy a magyar nemzetgaz-
daságnak mit jelent a megújulók támo-
gatása, ez nagyságrendileg közel nyolc-
szorosa a széntámogatásnak. Egy az 
„EU huszonötökre” vonatkozó felmérés 
(Dr Aszódi Attila előadása) azt mutatta 
be, hogy a megkérdezetteknek csak 
40%-a fizetne többet a megújulókért, de 
a döntő többsége maximum 10%-ot.

Az, hogy ez a téma mennyire aktuális 
azt az is bizonyítja, hogy az egész 
országban terjesztett, ingyen házhoz 
szállított újság – a „Helyi Téma / 
Magyarország legnagyobb hetilapja” 
2008. december 3-ai számának címolda-
lán vastag betűvel jelent meg a „Ki 
nyúlja le a széntámogatást?” „Benne 
van az Ön villanyszámlájában is!” 
Alcímben: „Mindenkinek támogatni kell 
egy szénbányát”.

Szeretném kezdeményezni a számla-
formátum módosítását és örömmel 
olvastam a hivatkozott lapban, Dr. 
Boross Norbert igazgató úr nyilatkoza-
tát, mely szerint „a szakemberek között 
is nagy a vita erről. Mi is szeretnénk, ha 
nem kellene ilyen részletes számlát kiál-
lítanunk”. 

Ezt kezdeményezem én is, azaz ne 
legyen tételes felsorolás, de ha valaki/k 
ehhez ragaszkodik/nak, akkor minden 
legyen feltüntetve.

Azt, hogy például mit jelent az „elosz-
tói veszteségi díj” stb. nagyon kevés 
ember tudja. Az ilyen jellegű felsorolás 
csak negatív hangulatkeltésre jó. Ez 
pedig senkinek nem lehet az érdeke. A 
tételek valódiságát a Magyar Energia 
Hivatal úgyis ellenőrzi.

Tisztelettel kérem a Tanács tagjait, 
hogy javaslatomat támogassák!

Dr. Horn János az Energetikai 
Érdekegyeztető Tanács tagja, a BDSZ 
elnöki főtanácsadója, fontos érdekvédel-
mi dologban szólt hozzá a Tanács 2008. 
december 10-ei ülés 1. napirendi pontjá-
hoz. (Az Elektronikus Számlakibocsátók 
Egyesületének szerepe az elektronikus 
számlázási folyamatok támogatásában 
Magyarországon)

Az alábbiakban a teljes hozzászólást 
közöljük:

- Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim 
és Uraim!

A médiumokban szinte naponta a 
megújuló energiákról lehet hallani, 
olvasni, ugyanakkor a meg nem újuló 
energetikai természeti erőforrásokról 
majdnem semmit, és ha igen, akkor az 
szinte mindig szakszerűtlen.

Egy példát szeretnék felhozni és 
ennek megoldásában kérem a tisztelt 
Tanács tagjainak támogatását.

A villamos-energia számlákban a 
sorok egyikében jelenik meg a „szénipa-
ri szerkezetátalakítási támogatás”.

Ez szerintem ilyen formában sértő és 
diszkriminatív. Miért? Azért mert az 
országban az egyetlen hazai tulajdonban 
lévő, mélyművelésű barnakőszén bánya 
valóban kap úgynevezett szénfillér 
támogatást (Németországban is ilyen 
van), mert megvalósították a retrofitot 
(füstgáz kéntelenítést). Földalatti osztá-
lyozóban készítik elő a tüzelőanyagot, 
amely zárt szalagpályán érkezik az erő-
műbe, teljes mértékben környezetkímélő 
módon. Rendelkeznek minden környe-
zetvédelmi engedéllyel és olcsó energiát 
állítanak elő. A VE Zrt bányajáradékot 
fizet a költségvetésbe, csak a szénbányá-
szatban ezerkétszáznál több hazai mun-
kaerőt foglalkoztat. A többi nemzetgaz-
dasági előnyt nem sorolom fel, ezt Önök 
kiválóan ismerik. A VE Zrt évente támo-

2009. FEBRUÁR 3

Bányászati munkavédelmi képviselõ 
választás a Mátrai Erõmû Zrt-nél

2009-ben
kiemelten foglalkozunk

a munkavédelemmel

Hozzászólás számlaügyben

TÁJÉKOZTATÓ
a szakmai bizottságok elnökeinek/igazgatóinak kiküldött levélrõl

Veres Imre Valiskó László Sándor Béla
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A munkajog területén  2007. 2008. 2009. 
A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó) 65.500,- 69.000,- 71.500,- 
Garantált bérminimumok:
(A legalább középfokú iskolai végzettséget és/vagy szakképzettséget igénylő 
munkakört ellátók garantált bérminimuma gyakorlati időtől függetlenül.) 
2009. január 1-től:    87.000,- 
2009. július 1-től-2009. december 31-ig:   87.500,- 
Adótörvény   2007. 2008. 2009. 
Adókulcsok (%)  18,38 18,36 18,36 
Az adótábla - alsósáv határa (Ft)  1.550.000,- 1.700.000,- 1.700.000,-
 Megszűnt a külön alap- és kiegészítő adójóváírás, az adó egységes adójóvá-
írással csökkenthető.
Az adójóváírás a bérjövedelem 18 százaléka, legfeljebb havi 11.340,- forint, 
12 hónapra 136.080,- forint. Ez teljes egészében évi 1 millió 250 ezer forint 
jövedelem alatt érvényesíthető, 2 millió 762 ezer forint jövedelemig a külön-
bözet 9 százalékával kell csökkenteni, vagyis a felső jövedelem határon éppen 
136.080,- forinttal.
Évi 3,4 millió forint jövedelemhatárig (3,4 és 3,9 mFt között csökkentve) 
egységesen 30 százalékos kedvezménykulccsal, legfeljebb évi 100 ezer forint 
adókedvezmény érvényesíthető összevont adókedvezmény jogcímeken, vala-
mint a bevezetésre kerülő új háztartási adókedvezmény alapján. Ez utóbbi a 
háztartással kapcsolatos szolgáltatások (pl.: lakásfelújítással, -korszerűsítéssel 
kapcsolatos szolgáltatás stb.) igénybevételének számlázott ellenértéke – a 
magánszemély nevére kiállított számlával!
Az Szja-ban a cégautó-adó megszűnik, helyette a Gjt,-ben önálló vagyoni 
típusú adóként kerül bevezetésre! (2009. február 1.) Minden személygépko-
csira, kivéve azokat amelyek magánszemély tulajdonában vannak és velük 
kapcsolatban nincs költségelszámolás (kivéve: kiküldetési rendelvény és mun-
kába járás).
Adó mértéke 1600 cm3 hengerűrtartalom vagy 1200 cm3 kamratérfogat alatt 
7.000,- Ft/hó, e felett 15.000,- Ft/hó. 
Különadó fizetési kötelezettség akkor áll fenn a magánszemélynél, ha éves 
összevont jövedelme meghaladja az egyéninyugdíjjárulék-fizetési felső határt 
(2009-ben ez 7.446.000,- Ft). A különadót a többlet után kell megfizetni, 
mértéke 4 százalék. Társas vállalkozó esetében a különadó mértéke a pozitív 
adóalap 4%-a.
Megszűnő adómentességek
2007. január 1.-től a nyugdíj (a nyugdíjban részesülő baleseti járadéka) 
önmagában adómentes jövedelem, de ha a nyugdíjas magánszemély önál-
ló vagy nem önálló tevékenységből származó jövedelemben részesül (pld. 
munkabér, megbízási díj) akkor a nyugdíj összegét az összevont adóalapba 
be kell számítani, majd az adóalap utáni adóból a nyugdíjra eső adót le kell 
vonni. Tehát adóterhet nem viselő járandóság lett.
2008. január 1.-től is a fenti szabályok az irányadóak!  
Önkéntes kölcsönös biztosítási pénztári befizetések után az egyéni pénztári 
számlán jóváírandó támogatás a tagdíj 30%-a, max (Ft/év):  120.000,-
(azon személyek esetében, akik 2020.
I. 1-e előtt érik el a nyugdíjkorhatárt.)   150.000,- 
Ezen belül az önkéntes nyugdíjpénztár tag jóváírandó támogatása nem válto-
zott.  A tagdíj 30%-a, max (Ft/év):   100.000,-
(Azon személyek esetében, akik 2020.
I. 1-e előtt érik el a nyugdíjkorhatárt.)   130.000,-
A nyugdíj-előtakarékossági számla tulajdonost az önkéntest nyugdíjpénztár 
taggal egyező mértékű és összegű adójóváírás illeti meg.
Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett munkáltatói hozzájáru-
lás csak akkor adómentes, ha nem haladja meg a tárgyhónap első napján 
érvényes havi minimálbér 50%-át, az önkéntes kölcsönös egészségpénztári, 
illetve önsegélyző pénztári hozzájárulások esetén az adómentességi korlát 
legfeljebb a minimálbér 30%-a.  
Adómentes   2007. 2008. 2009. 
étkezési utalvány (Ft/hó)  5.000,- 6.000,- 6.000,- 
melegétkeztetés (Ft/hó)  10.000,- 12.000,- 12.000,- 
A bányászatban dolgozók és a bányászatbólnyugdíjazott magánszemélyek évi 
öt tonnát meg nem haladó szénjárandósága. (más háztartási tüzelőanyag)
Az iskolakezdési támogatást (Ft)  20.000,- 20.700,- 21.450,- 
Évi három alkalommal adható adómentesen csekélyösszegű ajándék a havi
minimálbér 10%-át meg nem haladó részig(utalványban is adható):7.150,-
 A munkáltató által a dolgozó nyugdíjba vonulásakor természetben adott
egyszeri ajándék értékéből:    15.000,- 
Társadalmi szervezettől évi egy alkalommal kapott tárgyjutalom értékéből az 
5.000,- Ft-ot meg nem haladó összeg. 
Az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott helyi utazási bérlet révén 
kapott adómentes bevétel. 
Legfeljebb évente az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegéig 
juttatott üdülési csekk adómentes. (2007. január 2.-tól üdülési, pihenési, 
kikapcsolódási, egészség megőrzési, betegségmegelőzési vagy szabadidősport 
szolgáltatásra váltható be, tehát benzinvásárlásra már nem.) 
A munkavállaló részére a munkáltató tulajdonában vagy vagyonkezelésében 
lévő belföldi üdülőben biztosított üdülési szolgáltatás, legfeljebb a minimálbér 
mértékéig. 
Szociális segély (csak abban az esetben, ha a kérelmező a rászorultság elvének 
megfelel).
Megszűnik a béren kívüli juttatásokra vonatkozó 400 eFt/év korlát, viszont

- a képzési költségek támogatására önálló korlát 
  (minimálbér 2,5-szerese/év) (2009. február 01.-től)
- a művelődési intézményi szolgáltatásra önálló korlát
  (minimálbér összege/év) (2009. február 01.-től) 
Társadalombiztosítás 2007. 2008. 2009. 
Nyugdíjbiztosítási összeghatár
(ellátási alap) egy naptári napra 18,490,- 19.500,- 20.400,-
(ellátási alap) egész évre számítva (Ft) 6.748.850,- 7.137.000,- 7.446.000,- 
Egészségbiztosítási összegnek felső határa nincs.
Nyugdíjemelés:  2007. 2008. 2009
(svájci indexálás 50-50%)     
2007. évben (1,7% nettó átl. ker.
és 6,2% fogy. ár. növ.) 4,0%
Kiegészítő nyugdíjemelés: 2007.11.01-től 2,4%-os nyugdíjemelésre került 
sor, január a-jei visszamenőleges hatállyal. 
2008. évben (5,2% nettó átl. ker.
és 4,8% fogy. ár. növ.)   5,0%
Kiegészítő nyugdíjemelések: 2008.05.01-től a nyugdíjak 1,1%-kal emelked-
tek, míg 2008. 11. 01-től újabb 1,1%-os nyugdíjemelésre került sor. Mindkét 
esetben 2008. január 1-jei visszamenőleges hatállyal.  
2009. évben (1,6% nettó átl. ker.
és 4,5% fogy. ár. növ.)   3,1%
Munkáltatói Tb-járulék mértéke
nyugdíj 24%, eb: 5%, 29% 29% 29% 
Munkavállalói tb-járulék    
2007. nyugdíj 8,5%, eb: 7% (január 01-től) 15,5%   
2008. nyugdíj 9,5%, eb: 6% (január 01-től)  15,5%  
2009. nyugdíj 9,5%, eb: 6% (január 01-től)   15,5%
Megjegyzés: 2008. 01. 01-től a 6%-os egészségbizt. járulékból 4% természet-
beni, 2% pénzbeli egészségbizt. jár. 
A nyugdíjas foglalkoztatott a korábbi szabályozásnak megfelelően 2008. janu-
ár 1-től is köteles 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot fizetni, ami 
2008. január 1-től még 9,5%-os nyugdíjbiztosítási járulék fizetéssel egészül ki 
(2007.04.01-től-2007.12.31-ig a nyugdíjbiztosítási járulék 8,5%-os volt).
Nyugellátását – saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatása, illetve egyé-
ni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenysége 365 napja után – a 
nyugdíjjárulék alapot képező kereset, jövedelem havi átlagos összegének 
0,5%-val kell emelni a biztosított kérelmére.
Változik a 13. havi nyugdíj jelenlegi szabályozása!
2009. január 1-jétől a 13. havi nyugdíj összege maximum 80eFt lehet és csak 
azoknak jár, akik betöltötték a 62 éves nyugdíjkorhatárt.
A nyugdíjkorhatárt el nem ért rokkant, baleseti rokkant nyugdíjas továbbá a 
hozzátartozói ellátásban részesülő nyugdíjasok továbbra is megkapják a 13. 
havi nyugdíjat, azonban esetükben is maximum 80eFt lehet. 
Magán-nyugdíjpénztár tag  2007. 2008. 2009.
2007. tagdíj 8%, Tbny jár. 0,5%,
eb. járulék 7% (2007.január 1-től) 15,5%  
2008. tagdíj 8%, Tbny jár. 1,5%,
eb.járulék 6% (2008.január 1-től)  15,5%
2009. tagdíj 8%, Tbny jár. 1,5%,
eb.járulék 6% (2009.január 1-től)   15,5%
A pályakezdők részére a tagság kötelező.    
Egészségügyi hozzájárulás 2007. 2008. 2009.
Tételes egészségügyi hozzájárulás 1.950,- 1.950,- 1.950,- 
A nem biztosítottaknak havi 4.500,- Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot 
kell fizetniük, amit szerződés alapján más személy is megfizethet helyettük. 
Tb-járulékkal nem terhelt, de adóköteles
jövedelem után (a kifizető fizeti) 15% 11% 11% 
Egyéb közterhek  
Munkaadói járulék az elszámolt munkabér 3%-a   
Munkavállalói járulék az elszámolt bruttóbér 1,5%-a (2006. szeptember 1-től) 
Szakképzési hozzájárulás a bérköltség 1,5%-a
Korkedvezmény-biztosítási járulék
A foglalkoztató a külön jogszabályban meghatározott korkedvezményre jogo-
sító munkakörben foglalkoztatott után 2007. január 1-től korkedvezmény-biz-
tosítási járulékot fizet, melynek mértéke 13%.
-2007-ben ezt teljes egészében a költségvetés fizette
-2008-ban a fogl.járuléka 3,25%, a költségvetés 9,75%
-2009-ben a fogl.járuléka 6,5%, a költségvetés 6,5%
-2010-ben a fogl.járuléka 9,75%, a költségvetés 3,25%
-2011-től ezt teljes egészében a foglalkoztató fizeti.
Az alkalmi munkavállalók közterhei (2008.január 1-től)   
Fontos: 2009. első negyedévében változni fog a jelenlegi szabályozás. (OÉT 
szinten van jelenleg) 
 
 Ha a kifizetett Közteherjegy Ellátási alap
 munkadíj értéke (Ft/nap)
 (Ft/nap) (Ft/nap)
 1.800-2.399 400 2.700 
 2.400-2.999 700 3.600 
 3.000-3.599 900 4.500 
 3.600-4.600 1.100 5.400 

Nyugdíjak, nyugdíjszerű
szociális ellátások (Ft/hó) 2007. 2008. 2009.
Öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege 26.830,- 28.500,- 28.500,-
2007. február 15-től 27.130,- - -
Együtt folyósítható összeghatár (a házastárs
1998. január elsejét megelőző halála esetén) 59.110,- 63.560,- 63.560,-
(Az együtt folyósítás helyett lehet mindkét ellátást külön-külön kérni ha az 
kedvezőbb, ebben az esetben nincs felső határ)    
Bányász egészségkárosodási járadék (max.) 80.490,- 85.500,- 85.500,- 
Árvaellátás legkisebb összege 22.780,- 24.250,- 24.250,-
2007. február 15-től 23.080,- - - 
Rendszeres szociális járadék összege 
- új megállapítás esetén 24.270,- 26.420,- 26.420,-
2007. 02. 15-től 24.570,- - -
azok esetében, akik a 62. életévüket
2008. december 31-ig betöltik  30.680,- 30.680,- 
Rokkantsági nyugdíj havi minimum összege:
III. rokkantsági csoport  26.830,- 28.500,- 28.500,-
2007. február 15-től 27.130,- - -
II. rokkantsági csoport 28.040,- 29.800,- 29.800,-
2007. február 15-től 28.340,- 
I. rokkantsági csoport 29.070,- 30.850,- 30.850,-
2007. február 15-től 29.370,- 
Baleseti rokkantsági nyugdíjminimum:
III. rokkantsági csoport 26.900,- 28.600,- 28.600,-
2007. február 15-től 27.200,-
II. rokkantsági csoport 28.260,- 30.000,- 30.000,-
2007. február 15-től 28.560,-
I. rokkantsági csoport 29.230,- 31.000,- 31.000,-
2007. február 15-től 29.530,-  
2008. január 1-től az előrehozott (korhatár alatti) öregségi nyugdíj igény-
bevételének feltétele a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony megszűnteté-
se. Ha a megszűntetett jogviszony helyébe egy új lép, akkor mindazokra, 
akik 62 éves koruk betöltése előtt öregségi nyugdíjasként kereső tevékeny-
séget folytatnak, ezt csak az adott év első napján érvényes minimálbér x 12 
hó éves jövedelemig (keretösszegig) tehetik meg. Ha azonban a keresete 
meghaladja a keretösszeget, a követező hónaptól az év végéig nyugdíját 
szüneteltetni kell. E korlátozás megszűnik a 62. életév betöltésekor.
Fentiektől eltérően, akik már 2007. december 31.-én már saját jogú nyug-
díjasok voltak, a nyugdíj és a kereset együttes igénybevételére vonatkozó 
korlátozás csak 2010. január 1-től lép életbe, ha akkor még 62 év alatti-
ak.
2009. január 1-jétől előrehozott öregségi nyugdíj annak az 59. életévét 
betöltött nőnek, illetve annak a 60. életévét betöltött férfinak állapítható 
meg, aki rendelkezik legalább 40 év szolgálati idővel és nem áll a Tbj. sze-
rinti biztosítási jogviszonyban. Csökkentett összegű előrehozott öregségi 
nyugdíjra pedig az jogosult, aki legalább 37 év szolgálati időt szerzett és 
megfelel az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsághoz szükséges egyéb 
feltételeknek.
Változik a korengedményes nyugdíjazás jelenlegi szabályozása is 2009. 
január 1-jétől. Ez alapján a munkáltató - legkorábban a korengedményes 
nyugdíjba vonulás időpontját megelőzően egy évvel - megállapodhat a 
munkavállalóval annak korengedményes nyugdíjazásáról, ha a munkaválla-
ló az öregségi nyugdíjkorhatárnál (62 év) öt évvel alacsonyabb életkort 
legkésőbb a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjáig betölti, továb-
bá rendelkezik 40 év szolgálati idővel - csökkentés esetén legalább 37 év. 
Az új szabályozás szerint 2010. január 1-jétől már nem lesz lehetőség új 
megállapodás megkötésére, de áthúzódó hatása még érvényesülni fog 2010-
ben. 
Ápolási díj 2007. 2008. 2009. 
- 2-18 éves beteg gyermek esetén 26.830,- 28.500,- 28.500,-
18 év felettiek esetén 21.466,- 22.800,- 22.800,-
súlyos fogyatékos esetén 34.879,- 37.050,- 37.050,- 
Vakok személyi járadéka 13.660,- 15.020,- 15.020,- 
Időskorú járadék 21.464,- 22.800,- 22.800,-
2007.február 15-től 21.704,-  
- egyedülálló, 62-75 év között 25.488,- 27.075,- 27.075,-
2007. február 15-től 25.773,-
- egyedülálló, 75 év felettiek 34.879,- 37.050,- 37.050,-
2007. február 15-től 35.269,-  
Rokkantsági járadék 30.130,- 32.610,- 32.610,-
2007. február 15-től 30.330,-  
Méltányos nyugdíjemelés 
igényelhető a minimum nyugdíj
2,5-szeres összeghatáráig, max. (ONYF) 67.075,- 71.250,- 71.250,-
2007. február 15-től 67.825,- 
Egyszeri segély adható akinek a szociális törvény szerint figyelembe vett egy 
főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum kétszeres 
összegét, egyedülálló esetén 2,5-szeresét (Nyugdíjbiztosítási szervektől) 
Családtámogatás (Ft/hó) 2007. 2008. 2009. 

HASZNOS TUDNIVALÓK
a 2009. január 1-tõl érvényes egyes fixösszegû ellátásokról,

adó- és tb-törvények fontosabb változásairól



2009. FEBRUÁR 5

   szeptember 
   1-től
Családi pótlék
egy gyermekes család esetén 11.700,- 12.200,- 12.700,- 
- egyedülálló esetén 12.700,- 13.700,- 14.200,- 
kétgyermekes család esetén gyermekenként 12.700,- 13.300,- 13.800,- 
- egyedülálló esetén 13.800,- 14.800,- 15.400,- 
három vagy több gyermekes család
esetén gyermekenként 14.900,- 16.000,- 16.600,- 
- egyedülálló esetén 15.900,- 17.000,- 17.600,- 
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos 22.300,- 23.300,- 24.200,-
- egyedülálló esetén 24.400,- 25.900,- 26.900,- 
nevelőszülőnél elhelyezett gyermek után
(a támogatás legalacsonyabb összege) 13.000,- 14.800,- 15.400,-
Gyermekgondozási díj    
A naptári napi átlagkereset 70%-a,
de legfeljebb a mindenkori minimálbér
kétszeresének 70%-a: 91.700,- 96.600,- 100.100,- 
Gyermekgondozási segély (GYES) 26.830,- 28.500,- 28.500,-
2007. február 15-től 27.130,-  
(jogosult a nyugdíjas és a 16 életévét betöltő kiskorú szülő is, ha a gyámjával 
nem él egy háztartásban)
iker gyerm. esetén függetlenül 
a gyermekek számától 53.660,- 57.000,- 57.000,-
2007.február 15-től 54.260,- 
Gyermeknevelési támogatás (GYET)
(gyermekek számától függetlenül)  26.830,- 28.500,- 28.500,- 
Anyasági támogatás
- gyermekenként 60.367,- 64.125,- 64.125,- 
- iker gyermek esetén 80.490,- 85.500,- 85.500,- 
Fogyatékossági támogatás    
havi összege öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 65%-a 17.439,- 18.525,- 18.525,- 
- halmozottan sérültek esetén annak 80%-a 21.464,- 22.800,- 22.800,- 
Rendszeres szociális segély: Havi összege a fogyasztási egység alapján szá-
mított családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi 
összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben 
foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér minden-
kori kötelező legkisebb összegének (71.500,-Ft) személyi jövedelemadóval, 
munkavállalói egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. 
A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységei-
hez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összege 90%-ának szorzatával. A rendszeres szociális segélyre egy 
családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. 
Álláskeresők járadéka 2007. 2008. 2009. 
I. szakasz: a korábbi átlagkereset 60%-a:  41.400,- 42.900,-
alsó határa a minimálbér 60%-a
felső határa ennek kétszerese:  82.800,- 85.800,-
II. szakasz: a minimálbér 60%-a  41.400,- 42.900,- 
Álláskeresők segélye
a minimálbér 40%-a  27.600,- 28.600,- 
Nemzeti helytállásért pótlék 126.300,- 135.800,- 138.800,-
- özvegy esetén  67.900,- 69.400,- 
Egyebek 2007. 2008. 2009. 
Nyugdíjasok szénjárandóság
pénzbeli összege (Ft/év) 30.900,- 33.360,- 35.400,- 

1. Az Országos Érdekegyeztető Tanács megállapodott arról, 
hogy
a) a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 2009. január 
l-jétől havi 71.500 forint;
b) a legalább középfokú iskolai végzettséget és/vagy szakképzett-
séget igénylő munkakört ellátók garantált bérminimuma, gyakor-
lati időtől függetlenül 2009. január l-jétől havi 87.000 forint, 
2009. július l-jétől 2009. december 31-ig 87.500 forint.
2. Az Országos Érdekegyeztető Tanács - annak figyelembevételé-
vel, hogy a kormányzati prognózis szerint 2009-ben a bruttó 
hazai termék 1%-kal csökken, a fogyasztói árszínvonal éves 
átlagban 4,5%-kal emelkedik, a személyi jövedelemadó pedig 
nem változik - 2009-ben a bruttó keresetek 3-5%-os növelését 
ajánlja a vállalkozási szférában kollektív bértárgyalásokat foly-
tató szociális partnereknek.
Az Országos Érdekegyeztető Tanács felhívja a figyelmet arra, 
hogy a gazdasági helyzetre tekintettel, a helyi bértárgyalásokon a 
munkahelyek megőrzését tekintsék elsődlegesnek.
3. Az Országos Érdekegyeztető Tanács javasolja, hogy a közsz-
férában is belátható időn belül szülessen megállapodás a 2009. 
évi keresetekről.

Budapest, 2008. december 12.
Záradék
A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége és a 

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a megálla-
podással nem ért egyet, de a létrejöttét nem akadályozta meg.

A fenti megállapodás a 321/2008. (XII. 29.) Kormány rendelet-
ben van szabályozva.

Sikondai Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium térítési díja (Ft/nap/fő) 
I. kategória (a korábbi szintű szolgáltatás)
- Bányaipari aktív dolgozó, bányász nyugdíjas és
  közvetlen hozzátartozója   1.300,-
- Egyéb nyugdíjas, bármely foglalkozásból   1.500,-
- Nem bányász aktív korú dolgozó   1.900,-
II. kategória (TV, telefon, fürdőszoba és WC.)
- Bányaipari aktív dolgozó, bányász nyugdíjas és
  közvetlen hozzátartozója   1.600,-
- Egyéb nyugdíjas, bármely foglalkozásból   1.800,-
- Nem bányász aktív korú dolgozó   2.200,-
III. kategória (1-2-3 szobás összkomfortos)
- Bányaipari aktív dolgozó, bányász nyugdíjas és
  közvetlen hozzátartozója   1.800,-
- Egyéb nyugdíjas, bármely foglalkozásból   2.200,- 
- Nem bányász aktív korú dolgozó   2.600,-
Beutalási időtartam 18-20 nap. A négy oldalas orvosi beutalón túl reumatológus 
szakorvos által felírt 4 gyógytényezőre (kezelésre) szóló vény szükséges.
Rehabilitációs hozzájárulás mértéke
(összege) Ft/fő/év 152.000,- 164.400,- 177.600,- 
(3%-ról 8% nőt, a munkáltató fizeti az 1991. évi IV. tv. alapján) 

Budapest, 2009. január 12.
      

Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete

1. számú melléklet 

2. számú melléklet 

3. számú melléklet 

Az Országos Érdekegyeztetõ
Tanács megállapodása

a 2009. évi minimálbérrõl,
garantált bérminimumról,

valamint keresetnövelési ajánlásról

Egységesen 2%-kal emelkedik az 1988. január 1. és 1990. 
december 31. között megállapított sajátjogú nyugdíjak összege.

Ezekben az években viszonylag kedvező feltételek mellett 
került sor a nyugdíjak megállapítására, ezért a nyugdíjuk magas-
abb az átlagnál. Ez indokolja, hogy az emelés mértéke kisebb, 
mint más csoportoknál, egységesen 2%.

Az intézkedés eredményeképpen 320 ezer nyugdíjas nyugdíja 
emelkedik átlagosan 1.200,-Ft-al.

Újabb 4%-kal emelkedik az 1992. január 1. és 1995. december 
31. között megállapított sajátjogú nyugdíjak összege. 

A 2008. évi átlagosan 7,4%-os - az 1991-1996 között sajátjog-
on nyugdíjazottak teljes körét magában foglaló - emelést követően 
az 1992-1995 megállapított nyugdíjak további, egységesen 
4%-kal emelkednek, mivel ezekben az években voltak a nyugdíj-
ba vonulás feltételei a legkedvezőtlenebbek.

Az intézkedés 490 ezer nyugdíjast érint, az emelés átlagos 
összege havi 2.200,-Ft.

Egységesen 4%-kal emelkedik az 1997. január 1. és 1998. 
december 31. között megállapított sajátjogú nyugdíjak összege.

Az ebben a két évben induló nyugdíjak megállapítási feltételei 
átmenetet képeztek a korábbi kedvezőtlen és a már a gazdasági 
fellendülés időszakában megállapított nyugdíjak között.

Az intézkedés mintegy 160 ezer nyugdíjas havi nyugdíját emeli 
átlag 2.300,-Ft-al.

Korábbi években történt korrekciós
nyugdíjemelések:

2007. január 1-jétől a szolgálati idő hossza és a nemek szerint 
differenciáltan emelkedik az 1988 előtt megállapított saját jogú 
nyugdíjak összege.

- A férfiaknál, mindenki nyugdíja 3%-kal emelkedik és akinek 
29 évnél több szolgálati ideje van, az többletévenként további 
0,5%-os, legfeljebb 10%-os emelésben részesül.

- A nők nyugdíja 5%-kal emelkedik és ha 27 évnél több szol-
gálati idővel rendelkeznek, szintén többletévenként további 
0,5%-os, legfeljebb 10%-os emelésben részesülnek. A nők 
kedvezőbb feltételeit az indokolja, hogy 1988. előtt még nem 
kaptak a nők a szolgálati idő számításakor gyermekenként 1-1 év 
kedvezményt.

2008-ban a szolgálati idő hossza szerint differenciáltan 
emelkedik az 1991-1996 között megállapított sajátjogú nyugdíjak 
összege.

- egységesen 4%-os emelésben részesülnek,
- a 29 év fölötti szolgálati évekre további évi 0,5%-os, továbbá 

maximum 10%-os emelés jár (a szolgálati idő korrekció arányo-
san kiterjed a rokkantsági nyugdíjasokra is)

A kedvezményesen vételezhető villamos energia mennyisége 
évente a jogosult által megválasztott két felhasználási helyen 
összesen legfeljebb 15.000 kWh, amelyből a második felhasználási 
helyen évente legfeljebb 2.500 kWh vehető igénybe.

Az első kedvezményes felhasználási helyen a kedvezmény 
mértékét az alábbi táblázat mutatja:

(A kedvezményes villamosenergia-d�j növekménye a 
fogyasztástöbbletre vonatkozik, tehát például az első kedvezmé-
nyes felhasználási helyen 8.000 kWh éves kedvezményes 
fogyasztás esetén 6.000 kWh az egyetemes szolgáltatási d�j 37%-
án, 2.000 kWh az egyetemes szolgáltatási d�j 40%-án 
vételezhető.)

A második kedvezményes felhasználási helyen vételezett villa-
mos energia d�ja a kedvezmény igénybevétele nélküli lakossági 
egyetemes szolgáltatási d�j 60%-a.

Korrekciós
nyugdíjemelés 2009-ben
(2009. szeptember 1-tõl)

T Á J É K O Z T A T Ó
A „C” díjszabással

igénybe vehetõ villanyáramdíj
kedvezményrõl.

Kedvezményes fogyasztás
mértéke

 Kedvezményes villamos-
energia-d�j az egyetemes 

szolgáltató részére egyébként 
fizetendő d�j %-ban

0 kWh-tól 6.000 kWh-ig 37%

6.000 kWh-tól 9.000 kWh-ig 40%

9.000 kWh-tól 12.000 kWh-ig 50%

12.000 kWh-tól 15.000 kWh-ig 60%
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A jelenlegi, feszültségekkel terhes gaz-
dasági- és energiapolitikai helyzetben a 
Vértesi Erőmű Márkushegyi 
Bányaüzeménél a jövőre gondolnak. A 
szakszervezet, az Üzemi Tanács és a 

A Pécs – Meszesi Nyugdíjas Bányász 
Szakszervezet és a Bányász Emlékekért 
Egyesület szerdai fogadó napjának az 
utóbbi időben rendszeres vendége Szabó 
József. 

A nyugdíjas aknászt, bányamentőt és 
ötvenhárom éves szakszervezeti tagsággal 
rendelkező bányászt nagy szeretettel 
veszik körül a volt munkatársai. Gyakran 
csak csendes hallgatója az ott folyó beszél-
getéseknek, de ha bekapcsolódik is, a 
legtöbbször a bányász múltról, a bánya-
mentőként eltöltött évtizedekről esik szó. 

Amikor 1937-ben megszületett, a szülei 
egy kis Tolna megyei puszta cselédlakásá-
ban éltek, ahol közös konyhán, tűzhelyen 
osztozott három család. (Az egyetlen saját 
tulajdon a konyhában a lisztesláda volt.) A 
szülők hamar rájöttek arra, hogy a gyere-
kek továbbfejlődésére – iskola hiányában 
– nincs sok lehetőség, ezért beköltöztek 
Kaposvárra. József az elemi iskola nyolc 
osztályát már Kaposváron végezte el. Más 
lehetőség hiányában tovább tanulásra a 
zirci vájár iskolába íratták be, amit kitűnő 
eredménnyel végzett el. Üzemi gyakorlat-
ra a Dudari szénbányába jártak. Az iskola 
elvégzése után a vájár gyakorlatot a 
Komlói Szénbányák III.-as üzemében sze-
rezte meg. A Zircen szerzett vizsgái mellé 
itt újra vájár vizsgát kellett letenni, mert 
ezek a bányák más veszélyességi osztály-
ba tartoztak. (Egymás közt úgy nevezték 

Amikor Torma Lajos Szb-titkár a veze-
tőség tagjainak, illetve a munkavédelmi 
bizottságnak említette, hogy az ÉDRV 
Szakszervezeti Bizottsága nevében 
Nagyváradi István meghívásának ele-
get téve, vízbányai látogatásra készü-
lünk, elkerekedett szemekkel néztek rá: 
vízbánya? Ilyen is van? Igen, elmond-
hatjuk, hogy van, mégpedig Tatabányán 
kettő is. Az Észak-Dunántúli Regionális 
Vízművek működteti és mintegy 3-400 
ezer lakost lát el friss, egészséges ivó-
vízzel. A XIV/A akna kb. 250 méterrel 
a föld felszíne alatt található. Annak 
idején a fölötte levő szénvagyon lefej-
tésének megkönnyítése céljából hozták 
létre és miután a szénbányászás befeje-
ződött, a vízbányák maradtak, hiszen 
azóta is napi 10-11 ezer m3 vizet 
adnak. A víz minősége kiváló, (tanúsít-
juk, hisz a délelőtti műszakon lévők a 
szénport ezzel öblítették le), hogy igen 
finom is ami azt is jelzi, hogy a XIV/A 
akna vizét ásványvízzé nyilvánították. 
Maga a bánya szerkezete hasonlít más 
bányák szerkezetéhez, csak mindez 
kicsiben. Itt is van fővágat, és megfele-
lő szellőztetést biztosító légvágat. A 

munkáltató közös érdeke, hogy a mára 
már jócskán megcsappant bányászlét-
szám szakmai színvonalát megtartsa, 
sőt, ha lehet, a modern kor követelmé-
nyeinek megfelelve azt fejlessze. Mindez 

magukat, hogy ezzel a vizsgával „sújtólé-
ges” vájárok lettek.)

Egy év komlói kitérő után került át a 
Pécsi Szénbányák Széchenyi aknájára, a 
fejtési körlethez, itt elővájásban dolgo-
zott. Két éves itt tartózkodás után már 
ifjúsági brigádot szervezett és vezetett, 
amely csapattal sok sikeres évet tudhat 
maga mögött. Munkaversenyek sorát 
nyerte meg a brigád és ennek jutalmaként 
egy hat napos Moszkvai úton vehetett 
részt.

De nem csak a munka volt számára 
fontos, hanem dolgozó társainak bizton-
sága is. 1957-ben – fiatal korára való 
tekintettel – csak bányakapitánysági 
engedéllyel lehetett bányamentő. Ebben a 
tevékenységben 18 évig vett részt. 
Időközben elvégezte a bányaipari techni-
kum esti tagozatát és tizenöt éven át 
aknászként dolgozott. 1958-ban megnő-
sült és hamarosan lakást is kapott a 
meszesi városrészben, egy 24 lakásos 
bányamentőknek épült társasházban. 
Ezzel vége szakadt a több évig tartó 
legényszállói életnek.

Mint bányamentő nagyon sok beveté-
sen vett részt és 10-12 bányásztársa 
kimentésében működött közre. Sajnos 
arra is volt példa, hogy minden igyekeze-
tük ellenére sem sikerült omlás, vagy 
gázkitörés következtében megsérült mun-
katársuk életét megmenteni.

vizet a kőzetbe fúrt lyukakból nyerik, 
amit összegyűjtve a felszínre szivaty-
tyúznak 2 hatalmas, 10 ezer m3-es tar-
tályba. Minimális fertőtlenítés után 
kerül a víz a környékbeli tartályokba és 
végső soron a háztartásokba.

Ez a bányalátogatás még az avatott 
szemű szénbányászok számára is 

a BDSZ hathatós támogatásával törté-
nik. A közös összefogás eredményeként, 
sikerült a központi költségvetésből az 
erre a célra lehívható keretből állami 
támogatást nyerniük. Így tudtak -többek 
között- bányagép-és berendezés kezelői, 
önálló villanyszerelői, ív- és lánghe-
gesztői, Sb-Rb kezelői, bányakábel és 
tömlővezeték szerelői, kazánfűtői és tar-
gonca vezetői tanfolyamot indítani. A 
különböző továbbképzéseken és tanfo-
lyamokon mintegy 210 fő vesz részt. 
Talán sikerül újraindítani Oroszlányon a 
vájárképzést is, igaz ehhez a Regionális 
Tanács segítségére is szükség lenne. A 
Péch Antal Szakközépiskola Oroszlányra 
kihelyezett tagozatán 16 leendő aknász 
részesül képzésben. Mindezek tükrében 
talán mégsem kell temetnünk a bányász 
szakmát, nem hiábavaló az itteniek előre 
tekintése és a reményük abban, hogy 
még hosszú évekig tudják hasznosítani 
az itt megszerzett tudást és tapasztala-
tot.

Sawia

Megdöbbenve fogadtuk a hírt, hogy 
kedves kollégánk és barátunk, a ME 
Zrt BDSZ Petőfibányai Nyugdíjas 
Bányász Szakszervezetének titkára, 
Bócsó János, hetvenegy éves korában, 
2008. december 30-án, váratlanul 
elhunyt. Bár betegsége sokak által 
ismert volt, mégis oly gyorsan távozott 
el az élők sorából. 

1937. március 7-én született Etesen. 
Az ötgyermekes bányászcsalád első 
szülöttjeként már fiatalon kapcsolatba 
került a sok szépséget és még több 
veszélyt hordozó bányászattal. Olyan 
volt, mint választott hivatása - komoly 
és megfontolt -, mert a bányászatot 
hivatásának tekintette. Ugyanakkor 
nem volt tőle távol a humor, a viccelő-
dés sem. Szerette az életet. Szinte élet-
erő volt számára a közéleti tevékeny-
ség. Választott funkcióját a bányász 
szakszervezetben nagyfokú elkötele-
zettséggel végezte. Önzetlenül, lelkiis-
meretesen és fáradtságot nem kímélve 
tett eleget a kihívásoknak. Ahogy éle-
tében sokszor kinyilvánította: 
Semmiség, csak teszem a dolgomat. 

Ilyen volt Bócsó János, azaz Jani 
bácsi, ahogyan sokan szólították - 
nagy tisztelettel -, mert szerette a 
közvetlenséget. 

A család is fontos szerepet töltött 
be az életében, szerető férj és apa 
volt. 1958-ban kötött házasságot, 
amelyből két leánygyermek szüle-
tett.

Kiemelkedő szakszervezeti tevé-
kenységét, odaadó érdekképviseleti 
munkáját, 2007-ben, a Bánya és 
Energiaipari Dolgozók Szakszer-
vezetének elnöke, Rabi Ferenc kollé-
ga elnöki elismerő oklevéllel köszön-
te meg. Pedig olyan ember volt, aki 
sosem várt jutalmat azért, amit tett a 
közösségért. Más is ezt tenné, hallot-
tuk tőle oly sokszor. A szürke hétköz-
napok egyszerű, de emberségben 
kiemelkedő alakja volt, aki halála 
után is maradandó sokak számára. 
Mert mindig ember tudott maradni.

Hiányozni fog. Nyugodjék béké-
ben. Fájó szívvel mondunk utolsó Jó 
szerencsét!

/Berta/

Az egészségi állapotában bekövetkezett 
nagyfokú romlás miatt, 35 év földalatti 
munkaviszony után rokkantsági nyugdíj-
ba került. Jelenleg 100%-os rokkant nyug-
díjasként csak nehezen és nagyon ritkán 
mozdul ki otthonról. (Kivétel a már emlí-
tett szerdai nap.) Ami nagy erőt ad számá-
ra az a család. A feleségével 50 éve élnek 
boldog házasságban. Két gyermek, négy 
unoka és négy dédunoka szépíti meg az 
életüket.

A bányamentők különös tiszteletet és 
megbecsülést élveznek a bányászok és az 
üzemek vezetői között. Példának hozta föl 
azt az esetet, amikor a Széchenyi aknai 
mentőállomásról a pár kilométerre lévő 
István aknai központi mentőállomásra 
hintóval szállították őket, hogy a füst 
kamrai gyakorlaton részt tudjanak venni. 
Amikor a mozgásban még a betegsége 
miatt nem volt ennyire korlátozva gyakran 
megfordult a Pécsbányai temetőben és 
soha nem mulasztotta el, hogy meg ne 
álljon a temető közepén lévő (általuk 
„siratófalnak” nevezett (emléktáblánál) és 
az unokáinak ne hívja fel a figyelmét 
azokra a hősökre, akik életüket áldoztak 
dolgozó társaik megmentéséért és a ter-
mészet erőivel való küzdelemben. 

Traj Ferenc
Bányász Emlékekért Egyesület

alelnöke

élmény volt. Hálásan mondunk köszö-
netet Varga Sándor szakvezetőnek, a 
bánya történetének és működésének 
bemutatásáért, Wéber Antal főaknász-
nak a szakszerű kalauzolásért és a 
szakszervezetnek a pazar vendéglátás-
ért.

sawia

Ajkán, a Művelődési Központ előtti park-
ban a Bányász Hagyományápoló Egyesület 
és a Bányász Nyugdíjasklub szervezésé-
ben koszorúzási ünnepséget rendeztek 
Szent Borbála, a bányászok védőszentjé-
nek névnapján. 

Borbála szépsége, fiatalságának éltető 
ereje sugárzik a lassan hároméves „szüle-
tésnapját” ünneplő szoborról, egyben hir-
deti az ajkai szénbányászat dicső 139 évét, 
és a város lakóinak háláját egy szép szak-
ma iránt. A szakadó eső sem tudta eltánto-
rítani a nehéz, áldozatos szakmájukhoz hű 
ajkai bányászokat, hiszen meglepően szép 
számmal jelentek meg a koszorúzáson, az 
sem zavarta őket, hogy bőrig áznak; fő, 
hogy tiszteleghettek, emlékezhettek, mél-
tóan ápolhatták szép hagyományukat. 

A Padragi Férfikórus énekelte el a 
Bányászhimnuszt, majd Győr Sándor mon-
dott ünnepi beszédet. Emlékezett, hogy 
2004 augusztusában az utolsó csille szén 
felszínre hozása és elhelyezése a Bányászati 
Múzeumban fájdalmas ünnep volt. Egy 
szakma megszűnt városunkban. Idézte 
Schwartz Béla polgármester szavait: 
„Városunk mindenkor elismerte és megbe-
csülte a bányászok munkáját, hisz’ létünk, 
várossá válásunk meghatározói voltak ők. 
Tisztelettel adózunk annak a sok tízezer 
bányásznak, akiknek munkája fényt és 
meleget hozta el lakásainkba. 
Kötelességünk, hogy soha ne engedjük ezt 
a szakmát a feledés homályába veszni.” 
Kihangsúlyozta, hogy sok-sok kiemelkedő 
munkát végző bányász dolgozott az ajkai 

bányákban. Állami-, Kossuth-díjasok, 
országos hírű brigádok vitték a szakma jó 
hírét, hoztak dicsőséget városunknak. Az 
ünnepi szónok azt is megemlítette: - A 
nehéz és felelősségteljes munka nemcsak 
dicsőséget hozott, hanem áldozatokat is 
követelt. 175 bányásztársunk soha nem jött 
fel a bányából, életét adta a szakmáért. A 
legfájóbb emlékeket az ember általában a 
lelkében hordozza. Mi is így vagyunk a 
bányászáldozatokkal, mint ahogy most is, 
amikor koszorúkat helyezünk el Borbála 
napon a bányászok védőszentje szobránál 
– fogalmazta meg ünnepi gondolatait Győr 
Sándor, a Bányászatért Alapítvány elnöke. 
Beszédéből kiderült, hogy a bányászok ma 
is jelképei az összetartozásnak, a másokért 
végzett munkának, az önfeláldozásnak és a 
hősiességnek is. – Hirdesse ez a szobor az 
ajkai szénbányászat dicső 139 évét, és a 
város lakóinak háláját egy szép szakma 
iránt, hiszen Borbála 139 évig védte az 
ajkai bányászokat, és városunk címerének 
is fő alakja lett. Három éve itt áll Szent 
Borbála, körülötte a megújult, megszépült 
a tér hirdeti, hogy hiába fejeződött be a 
szénbányászat Ajkán, továbbra is él a 
bányászszellem, és nemcsak a bányászok-
ban, hanem Ajka minden lakójában – fűzte 
hozzá.

A megemlékezés koszorúit az önkor-
mányzat, a bányászati szakszervezetek és 
– hagyományápolók képviselői helyezték 
el a szobor talapzatára. 

Tollár Sándor
Fotó: Györkös

A VÉRT gondol a jövõre…

Egy volt bányamentõ 
visszaemlékezése

Látogatás a vízbányában

Borbála szobrát
koszorúzták

A 139 éves ajkai bányászat emlékét ünnepelték

Tisztelet,
csendes fõhajtással

BÓCSÓ JÁNOS

A szakadó eső sem tántorította el a hű bányászokat



hozta, s egy emléktáblát is állított tisz-
teletükre. A gránit emléktáblán mind a 
nyolc áldozat neve szerepel, így örökí-
tették meg emléküket az utókor részé-
re. 

Az avatóünnepségen Horváth Károly 
elnök köszöntötte a résztvevőket, akik 
méltóképpen tisztelegtek az áldozatok 
emléke előtt. 

Retezi László: Rátok emlékezem 
című versét Fenyvesi Imre szavalta el, 
majd Győr Sándor, a Bányászokért 
Alapítvány elnöke mondott emlékbe-
szédet. Felidézte az 1909. január 14-én 
történt bányatűz részleteit, melynek 
következtében ötvenöt bányász vesz-
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Az 1909-es Ajka-csingervölgyi bánya-
szerencsétlenség ötvenöt halottjából a 
második legtöbb áldozat bódéi lakos 
volt. A településrészről nyolcan vesz-
tették életüket. Őket a bódéi temetőben 
temették el. A hetvenes években a síro-
kat bányaüzemi segítséggel közös sírrá 
betonozták össze, és oszlopokkal sze-
relt lánccal le is kerítették. A bányászat 
megszűnése után Bódén a bányász 
hagyományápolást és őrzést a Bódéért 
Hagyományőrző Egyesület végzi, és 
természetesen gondozza a sírokat.

A közelgő századik évforduló alkal-
mából az egyesület komoly munkával 
a sírokat és környezetüket rendbe 

tette életét. Örök rejtély marad, hogy 
miért kellett ennyi áldozatnak lenni. A 
pánik, a döntésképtelenség együttesen 
okozta ezt a rettenetes balesetet. – A 
Bányászati Múzeum aknaház falán 
márványtábla őrzi az ötvenöt bányász 
emlékét, köztük a nyolc bódéi áldoza-
tét is. A Bódéért Hagyományőrző 
Egyesület példás munkát végez a 
bányászhagyományok ápolása terén. 
Ma annak a nyolc bányásznak tisztele-
tére készített emléktáblát avatjuk, akik 
közel száz éve bódéi lakosként az 
aknatűz áldozatai lettek. Bódé lakói 
nem felejtenek, mindenkor tiszteleg-
nek emlékük előtt, és bízom benne, 
hogy továbbadják utódaiknak is, hogy 
ki volt az a nyolc ember, aki életével 
fizetett, hogy itt a földön fény és meleg 
legyen – mondta Győr Sándor.

Az emléktáblát Rácz Gyula, a veszp-
rémi Bányakapitányság főmérnöke és 
Kersner István, a Bódéért 
Hagyományőrző Egyesület elnökségi 
tagja leplezte le, majd a Padragkúti 
Bányász Hagyományőrző Kör, a 
Csingervölgyért Egyesület, a 
Nosztalgia Nyugdíjas Klub, Bódéért 
Hagyományőrző Egyesület képviselői, 
valamint magánszemélyek és hozzá-
tartozók helyezték el az örök tisztelet 
koszorúit a síremléken.

Végül a résztvevők közösen énekel-
ték el a Bányászhimnusz szívszorítóan 
csodálatos dallamait.

Tollár Sándor
Fotó: Györkös

Síremléket és kopjafát avattak 
Gusztávaknán, a régi temetőkertben 
november 22-én. A sírhant alatt fiatal, 
erdélyi katona alussza örök álmát, távol 
otthonától. Két ellenálló bányász társával 
együtt, az ellenállás bukása után, még a 
bánya szájánál agyonlőtték a német meg-
szállók, maguk mögött tudva a hatalom 
támogatását. Sírját eddig is gondozták a 
falubeliek, most közadakozásból, a 
Magyar Ellenállók és Antifasiszták 
Nógrád Megyei Szervezete támogatásá-
val nyughelyét síremlék és kopjafa jelöli. 
Mindezekről Páles Lajos, a Nógrád 
Megyei Szabadidős Klubok 
Szövetségének tiszteletbeli elnöke, az 
ellenállás történetének kutatója beszélt, 
megmutatva a bányászok és a hozzájuk 
csatlakozó katonák útját az ellenállás 
megszervezésétől, a kínvallatásokon, a 
kényszerbesorozásokon át, egészen az 
újabb négy ellenálló kivégzéséig. A tisz-
teletbeli elnök köszönetet mondott mind-
azoknak, akik hozzájárultak az ellenálló 
ismeretlen katona nyughelyének felújítá-
sához, kiemelve Szabó János kő- és 
Fráter Lóránd fafaragó munkáját. A 
bányászok mellett letették az emlékezés 
a tisztelet koszorúit a sírhelyre a még élő 
társak: Rideg János baglyasaljai és Bartha 
István karancslapujtői bányászok, az 
ellenállás résztvevői.

Az egykori lejtősakna bejáratánál most 
emlékmű idézi a bányászok hősies tettét, 
ahol ugyancsak megemlékeztek a 64 
évvel azelőtti eseményekről. Rákos 
József, a Bányászszakszervezet Nógrád 
Megyei Nyugdíjas Bizottságának elnöke, 
a résztvevők között köszöntötte Hámori 
István Pétert, a Bánya és Energiaipari 
Dolgozók Szakszer-vezetének alelnökét, 
a szakszervezet megyei alapszervezetei-
nek, a civil szervezetek, a pártok 

Bányabejárat és aknatorony, marógép és 
lánctalpas rakodó, Diesel mozdony 
Ménkesről, kolóniák Székvölgyről f a 
salgótarjáni bányakastély épülete, ahol az 
1946-os széncsatát szervezték, a 8 nógrádi 
Kossuth- díjas bányász egyike: Kovács 
László. Idős Szabó István Kossuth-díjas 
és Vasas Károly szobrászművész „vájár-
jai” iskolák, kórházak, élelemtárak, mun-
kába hívó és vészt jelző harang Mizserfáról. 
A „Bányászélet fotóban” című kiállítás 
résztvevői idézhették a múltat 
Salgótarjánban, a SKÁID Dornyi Béla 
Tagiskolájában, a forgáchi városrészben.

Ahogy Bakos Sándor, a városrész 
önkormányzati képviselője elmondotta, a 
kiállítással a Borbála ünnep és Forgách 
akna megnyitásának közelgő 150 éves 
évfordulója előtt tisztelegnek. A 
Somlyóért, Forgáchért Egyesület és az 
iskola fontosnak tartja, hogy a bányász-
múlt emlékei, értékei megmaradjanak és 
azt minél többen megismerjék. A hagyo-
mányőrző civil szervezetek és az iskola 
vezetése, ezért vállalt oroszlánrészt a kiál-
lítás megrendezéséből.

A kiállítást Rákos József a bányász-
szakszervezet Nógrád megyei nyugdíjas 
bizottságának elnöke nyitotta meg. 
„Végigjárta”a bányászkodás történetét az 
első táró megnyitásától a nógrádi bányák 
bezárásáig. Méltatta a bányák szerepét az 
ország energia ellátásában, a települések 
fejlődésében. Forgách-akna munkát adott 
az embereknek és élénk kulturális, sport-
életet is teremtett a település részen.

Nógrád megye valamennyi bányász-
szakszervezeti alapszervezetében megem-

képviselőit,a megye több településéről 
érkezett szép számú emlékezőt. 
Emlékbeszédet Lantos Sándor, 
Karancsalja polgármestere mondott. 
Azokra a bányászokra, katonákra emlé-
kezett, akik 1944 novemberében ellenáll-
tak a háború folytatását követelő parancs-
nak, a hadimunkának, a fasiszta terror-
nak. Több mint háromszázan levonultak 
a bányába és megszervezték az ellenál-
lást. Amikor a bányászok megtagadták az 
engedelmességet, az ellenállás megszün-
tetését, kemény intézkedések következ-
tek. A bányában megszűnt a világítás és 
elfogyott a levegő is. A felszínre jövő 
bányászok azonnal megtapasztalták: az 
ígéretek semmit sem érnek. Három ember 
életét azonnal elvették és a salgótarjáni 
laktanyában újabb négy ellenállót lőttek 
agyon. Lantos Sándor hangsúlyozta: az 
ellenállók bátor tette, a hazaszeretet szép 
példája, amelyre mindig emlékezni kell.

Patinszki Lajos, az ellenállók és antifa-
siszták megyei szervezetének elnöke, 
arról beszélt, hogy az újraéledő fasizmus, 
rasszizmus elleni összefogásra, vala-
mennyi haladó erő együttes fellépésére 
van szükség. Olyan emberibb világ meg-
teremtéséről szólt, ahol az emberek soka-
sága nem nyomorog és félelem nélkül él. 
Ezt követően virágokkal és koszorúkkal 
tisztelegtek az ellenállók emléke előtt. 

A Kisterenyei Hagyományőrző Dalkör 
bányászdalok megindítóan szép csokrá-
val és a bányászok himnuszával emléke-
zett.

A megemlékezést a BDSZ Nógrád 
Megyei Nyugdíjas Bizottsága,

a Magyar Ellenállók és Antifasiszták 
Nógrád Megyei Szervezete és Karancsalja 
önkormányzata szervezte.

-vincze-

lékeztek a bányászok védőszentjéről, 
Borbáláról. Salgótarjánban az 4-es alap-
szervezet vendége volt Simon Gábor, a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
államtitkára és Dóra Ottó, az Észak-
magyarországi Területfejlesztési Tanács 
társelnöke. Az államtitkár többek között 
elmondotta, a nehéz gazdasági és pénz-
ügyi helyzetben a kormánynak nehéz dön-
téseket kell hozni. A legnagyobb kihívást 
és az intézkedések sikerét az jelenti, hogy 
az ország politikai erői képesek e össze-
fogni az ország érdekében. A legfontosabb 
tennivalónak a stabilitást, a nyugalmat, a 
munkahelyek védelmét, a foglalkoztatás 
biztosítását mondta. A kormány 14oo mil-
liárdot szán a foglalkoztatás biztonságára, 
a munkahelyek szintjének fenntartására. 
Dóra Ottó szólt a város fejlesztésének 
tapasztalatairól és fejlesztési lehetőségei-
ről. Mint mondotta, az eddig megvalósult 
nagyobb fejlesztések a korábbi megyei és 
városi önkormányzatokhoz kötődnek. Azt 
is szóvá tette, hogy az idei régiós pályáza-
ti lehetőségeket nem használta ki a városi 
önkormányzat, még az olyan fejlesztési 
lehetőségek esetében sem, mint az idegen-
forgalom, a turisztika.

Lonsták Vilmos, az alapszervezet elnö-
ke - a továbbiakban - a Borbála ünnepet, a 
Borbála kultusz kialakulásának történetét 
méltatta. Magyarországra a cseh és szlo-
vák bányászok hozták még valamikor a 
13. században, de ma is ápolják a hagyo-
mányokat híven őrző szakszervezeti alap-
szervezetek, a hajdani bányászok.

V.G.

adott át a város polgármestere mind-
azoknak / több mint húsz főnek/ akik 
munkájukkal azt kiérdemelték.

Az eseményen felléptek és kelle-
mes kikapcsolódásban részesítették 
az intézményben működő amatőr 
művészeti csoportok - a Bányász 
fúvósok, a Kórus, a Cserregő 
Néptáncegyüttes, a Nyugdíjas Dalkör, 
valamint a Black Diamond mazsorett- 
és show-tánccsoport tagjai - mintegy 
80 perces műsorukkal az ünneplő 
közönséget, vendégeket.

A rendezvényt követően az állófo-
gadáson házigazdaként Dr. Szabó Pál 
Csaba ügyvezető igazgató méltatta a 
nap jelentőségét.

Az épület Dr. Szíj Rezső termében 
erre az alkalomra készült kamara 
kiállítás volt látható.

Petrovics László 

Várpalota város Önkormányzata a 
Bányász Nyugdíjas Szakszervezet a 
Bányászhagyományok Ápolásáért 
Egyesület és a Szindbád Kht szék-
helyintézménye munkatársainak 
együttműködése, kellemes órákat 
szerzett a színházteremben helyet 
foglaló nagyszámú ünneplőnek.

A Bányászhimnusz harangjátékra 
hangszerelt dallami vezették be a 
megemlékezést.

Ezt követte Németh Árpád polgár-
mester köszöntője. Mondandójában 
hangsúlyozta „a város életében meg-
határozó a Jószer. Olyan hely ez, 
ami megkerülhetetlen az itt élők 
számára. Vér a vérünkből, test a 
testünkből”. „Kötödése a régi 
bányászkultúrához mai napig tartó 
folyamat.”

Rabi Ferenc a Bánya – és 
Energiaipari Dolgozók Szakszer-
vezet elnöke, a bányászok kultúrate-
remtő múltját és közösségformáló 
tevékenységét méltatva így értékelt: 
„…a százhúsz éves várpalotai 
bányászkodás időszakában a gazda-
sági eredmények mellett kulturális 
életet is teremtettek. Amennyiben a 
bányászhagyományokra az itt megte-
remtett értékekre vigyáznak akkor a 
jövőben is büszkeséggel gondolhat-
nak arra a teljesítményre, amit ebben 
a házban, ebben a városban elértek.”

Az ünnepi megemlékezés szakmai 
értékelésére, összegezésére - Ötven 
év a közművelődésért - címmel 
Petrovics Lászlót, a Jó Szerencsét 
Művelődési Központ egykori igazga-
tóját kérték fel a rendezők.

A korábbi direktor -1987-1998 
között vezette az intézményt- beve-
zetőjében kitért arra, hogy „az intéz-
mény öt évtizedes gazdag múltjának 
feldolgozását ez ideig nem tették 
meg. Részéről kísérlet - az időkeret 
korlátai miatt csak röviden vázolható 
- egy átfogó szakmai értékelés köz-
zététele.”

Az elemző és részletesnek mond-
ható szakmai áttekintéséhez sok-sok 
forrást felhasznált. Megtudhatták a 
jelen levők az átadás előtti és utáni az 
akkori idők írásos tudósításainak 
hangulatát idéző gondolatok bemuta-
tását. Azt a kontinuitást, ami az előd-
intézmények a Jó szerencsét Olvasó 
Kör majd a Szabadság Kultúrotthon 
és az új intézmény között fennállt. 
Átfogó képet adott az épületről és a 
benne otthont talált művelődéstörté-
neti eseményekről, kulturális tevé-
kenységekről. Negyven esztendőn át 
a BDSZ volt a fenntartója, majd 
1998. február óta a várpalotai önkor-
mányzat említette.

Kiemelte, hogy alapításától napja-
inkig a város és vonzáskörzetének 
kulturális – közművelődési kínálatát 
eredményesen biztosította.

A megemlékezéseket követően 
emléklapokat és ajándéktárgyakat 

Bódéi bányász-
áldozatokra emlékeztek

Emléktábla nyolc bányász közös síremlékén

Megemlékezés
a karancslejtõsi

bányász
ellenállásról

Bányatörténeti
kiállítás

Salgótarjánban

Ötven éve adták át 
a várpalotai Jó szerencsét Mûvelõdési Központot

Rácz Gyula és Kersner István leplezte le az emléktáblát



Rettentően fázik. - Tökfélék termése. - Óra 
páros hangja. 14. Jugoszlávia vezetője volt 
évtizedeken át. - Erkölcsi elvek összessége. 
- Tessék, lám. 15. Valamely szervezethez 
tartozó ember. - Romániai város a Maros 
mentén. - Létezik. 

Beküldendő a három vastag betűs meg-
határozás megfejtése.

A rejtvénypályázat nyertesei

Decemberi rejtvényünk helyes megfejtése a 
következő: A BIZALOM, ELÉGÍT KI.

A nyertesek: Bajnóczy Ilona, 1117 
Budapest, Váli u. 6; Káldi Béláné, 8060 
Mór, Kodály Z. u. 13; Lőrincz Józsefné, 
2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 25. II./9.

A nyereményeket postán küldjük el.

Közelre mutató névmás. 3. Rádió és televí-
zió, rövidítve egy újság címében. - Jókedve 
jelét adja. - Kortárs szlovákiai magyar festő 
és költő (Péter). 4. Dologi fele! - Számmal 
kifejezett tény. - Hivatal, németül. 5. 
Akváriumban díszhalak társbérlője lehet. - 
Itáliában élt kiváló magyar szobrász. 6. 
Orosz filmrendező (Jurij). Főleg politikai 
tartalmú filmeket alkotott. - Kamera, idegen 
helyesírással. 7. Megrak valamit. - Spanyol 
kikötőváros Barcelona felett. Egy öböl is 
viseli a nevét. 8. Földünk legnagyobb siva-
tagja. 9. Költséget kifizet. - Bazaltos, üve-
gesen megmerevedett vulkáni kőzet. 10. 
Vegyületek jelzője lehet. - Somogyi folyó. A 
Kaposba ömlik. 11. Odagyalogoló - Óír 
rovásírás. 12. Én, latin szóval. - Pillangó, 
népies szóval. - Elemzés: ...lízis. 13. 

Egy évvel ezelőtt is kéréssel fordul-
tunk az egyetemes magyar bányászat-
ban dolgozó aktív és nyugdíjas mun-
kavállalókhoz kérve, hogy személyi 
jövedelemadójuk 1%-át szakszerveze-
tünk alapítványai számára ajánlják 
fel.

E helyen is köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik eddig is SZJA-juk 
1%-ával támogatták Alapítványainkat. 

Szeretnénk tájékozatni arról, hogy a 
Bánya- és Energiaipari Dolgozók 
Szakszervezetén belül két olyan ala-
pítványunk működik, melyek részére 
az 1996. évi CXXVI. törvény alapján 
az 1%-os támogatás felajánlható.

Tisztelettel kérjük, hogy segítsen 
abban is, hogy közvetlen családtagjai, 
ismerősei is a BDSZ alapítványai 
részére ajánlják fel a befizetett szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-át.

Szeretnénk biztosítani Ön/öke/t 
arról is, hogy a felajánlott összegek az 
alapítványokban megfogalmazott 
célokra kerülnek felhasználásra.

Bányászokért Alapítvány 
adószáma: 19662240-1-42

A Bánya- és Energiaipari Dolgozók 
Szakszervezetéhez tartozó szakszer-
vezeti tagok szociális, kulturális, jólé-
ti, foglalkoztatási, egészségügyi, kép-
zési-oktatási, üdültetési, segélyeztetési 
lehetőségeinek javítása, megfelelő 
szervezeti keretek és kiegészítő támo-
gatási lehetőségek biztosítása a mun-
kanélkülivé vált bányászok megsegíté-
sére annak érdekében, hogy alkotó 
emberként találják meg helyüket a 
társadalomban. 

Az alapítvány céljainak
megvalósítása érdekében:

- Munkanélkülivé vált vagy egyéb 
okból rászoruló szakszervezeti tagok 
részére pénzbeli segélyt folyósít.

- Minden olyan esetben, amikor a 
közvetlen pénzbeli támogatás nem 
nyújt megfelelő segítséget (pl. egye-
dülálló ápolása vagy ellátása), termé-
szetben nyújtott szolgáltatásokkal 
segíti a rászorultakat.

- A közép- és felsőfokú bányászkép-
zésben résztvevő tanulók, hallgatók 
javára ösztöndíjakat adományoz, ill. 
egyéb támogatásokat ad annak érdeké-
ben, hogy elméletileg jól megalapozott 
szaktudásukkal képesek legyenek a 
szakma sokoldalú fejlesztésére a min-
denkori műszaki, gazdasági körülmé-
nyeknek megfelelően.

- Elősegíti, ill. lehetőségeihez mér-
ten anyagilag támogatja a munkavég-
zésből, a munkahely sajátosságaiból 
adódó egészségügyi problémák, káro-
sító hatások megelőzésére, időben tör-
ténő megismerésére irányuló kutatá-
sokat.

- Anyagi eszközökkel segíti a megbe-
tegedett bányászok - különös tekintet-
tel a foglalkozási megbetegedésekre és 
a balesetekre - hazai és külföldi gyógy- 
és szanatóriumi kezelését, gyógyászati 
segédeszközök, gyógyszerek, valamint 
a gyógyításhoz szükséges műszerek, 

felszerelések beszerzését.
- Szakirányú tudományos konferen-

ciákat és rendezvényeket szervez, ill. 
támogat, szakemberek külföldi tanul-
mányutakon való részvételét segíti.

- Részben vagy egészben átvállalja 
az egyes szakszervezeti tagok, azok 
családtagjai üdülési költségtérítését, 
támogatja a saját tulajdonú bányász-
üdülők működését.

- Segélyben, képzési vagy átképzési 
támogatásban részesíti a felszámolásra 
és bezárásra kerülő bányavállalatok-
tól, bezárt aknaüzemektől elbocsátott 
szakszervezeti tagokat, továbbá támo-
gatja ezen tagok áttelepülését, pálya-
módosítását és újrakezdését.

Bányász Kultúráért Alapítvány 
adószám: 19639439-1-42

Megfelelő anyagi alapot biztosítani 
olyan közösségi célú és közérdekű 
tevékenységek és vállalkozások támo-
gatására, amelyek elősegítik 

- a bányász településeken működő 
művelődési intézmények, egyesületek, 
egyesülések működéséhez és a bennük 
folyó kulturális, művelődési, oktatási, 
képzési, művészeti nevelő és szóra-
koztató tevékenységhez szükséges fel-
tételrendszer kialakulását és működé-
sét, a lakóterületi közművelődési tevé-
kenység erősítését,

- a haladó bányászhagyományok - 
szakma-kultúra - ápolását, megőrzé-
sét,

- a dolgozók képzését, a munkanél-
külivé váltak képzését, átképzését.

Kérjük, hogy legyen/legyenek támo-
gatóink és a 2008 évi adóbevallással 
együtt a formanyomtatványt kitölteni, 
és az APEH-hez beküldeni szívesked-
jék/szíveskedjenek. (akinek a munkál-
tatója készíti az adóbevallását, a nyi-
latkozatot a munkáltatónál kell lead-
nia).

Önöknek ez nem jelent többletki-
adást, azonban ily módon segítségük-
kel hozzájárulhatnak alapítványaink 
célkitűzéseinek megvalósulásához.

Támogatását remélve és azt előre is 
megköszönve kívánok: Jó szerencsét!

Dr. Horn János

Mindkét Alapítványunk ez úton köszö-
ni meg a 2007-es évben kapott SZJA 
1%-ot. A beérkezett összegeket - 
Bányász Kultúráért Alapítványra 
63.834.-Ft,  Bányászokért Alapítványra 
26.377.-Ft, - az Alapítványokban meg-
fogalmazott célokra használtuk fel.

A Központi Bányászati Fejlesztési 
Intézet Nyugdíjasaiért Alapítvány ez 
úton köszöni meg támogatóinak a 
2007. évben kapott SZJA 1%-ot.

A 122 720.- Ft-ot karácsonyi 
segélyként, az arra rászorultaknak, 
kifizettük.

KBFI Nyugdíjasaiért
Alapítvány

Sajnos napjainkban nagyon ritka, hogy a 
bányászatról pozitív híranyag jelenik 
meg. Ezért nagy öröm – hála a soproni 
Központi Bányászati Múzeum kreatív 
vezetésének, akik minden évben több 
időszakos kiállítást is rendeznek – hogy 
a 340000 példányban megjelenő 
„metropol” újságban, fényképpel, az 
alábbi hír jelent meg:

„Sopronban a Központi Bányászati 
Múzeumban a téli nyitva tartás alatt 
hétfő kivételével 10 órától 16 óráig láto-
gatható az „Élménybánya”. A gyerekek, 

az interaktív kiállításon – csakúgy, mint 
az igazi bányában – védősapkát kapnak, 
csúszdán csúsznak le a bányába, a sötét 
terekben fejlámpával tájékozódhatnak, 
megismerkednek a csillehúzás rejtelme-
ivel, a fából készült vízkiemelőt pedig 
kedvükre meghajthatják.”

Örömmel hallottam, hogy az elmúlt 
hetekben számtalan – nemcsak Győr–
Sopron megyei – iskola látogatta meg a 
Múzeumot.

Dr. Horn János

(Segítség gyanánt megadunk néhány meg-
fejtést, a hozzá tartozó számok nélkül: 
AGAR, OPATA, OZEROV, PENATEN, 
RADÓ).

VÍZSZINTES: 1. Képes vinni, hordani. - 
Németek régi betűje. Nagyon nehéz olvasni. 
- Várkonyi Zoltán egyik filmje: Homo ... 2. 
Hátrányt okoz. - Kortárs színész (Áron). - 
Sárkányt reptet. 3. Budai szálloda neve. - 
Milyen kőzet alkotja a budapesti Gellért 
hegyet? 4. Hollywoodi filmszínész 
(Richard). Egyik híres filmje a „Dermesztő 
szenvedélyek.” - Közelre mutató névmás. - 
Női név. 5. Debrecen futball csapatának 
becézése. - Földrajzi terület, amely egysé-
ges államszervezetbe tartozik. - Ady híres 
verse: ... és Magóg. 6. Jód és tantál vegyjele. 
- Kerékpár része, névelővel. - Nyak melegí-
tője. 7. Ha ízlésre jellemző ez a rendellenes-
ség, akkor furcsa véleményeket lehet halla-
ni. - Térkép, angolul. - Régi férfiak kabátja.- 
8. Áruvédjegy: ... mark. - Óhajtó, de csak 
félig! - Válogatott labdarúgó volt, majd 
edző (Zoltán). 9. Duplán: tengeri algákból 
nyert gélképző poliszacharid. Főleg biológi-
ai táptalajnak használják. - Vállal, de csak 
félig! - Ellenféllel sikerrel birkózik meg. 10. 
Titán és szén vegyjele. - Kortárs színésznő 
(Denise). - Község Komárom közelében. 
11. Bírósági ügy. - Garázs, francia szóval. - 
Jut. 12. Szappan hazai márkája. - Mosópor 
külföldi márkája. - Lopakodik. 13. A családi 
tűzhelyet védelmező istenek a régi rómaiak-
nál. - Matematikában a nullánál kisebb 
szám. Fotózásban az előhívott filmen a 
kép ilyen. 14. A labdarúgás legendás spa-
nyol kapusa az 1930-as években (Ricardo). 
Aztán edző, majd sportújságíró lett. - 
Gárdonyi regényének hősnője. - Távolra 
mutató névmás. 15. Spicces, felöntött a 
garatra. - Duplán: afrikai dob. - Olajoz.

FÜGGŐLEGES: 1. Kortárs színész 
(János). Főszerepet játszik például az 
Oktogon című Zsolt Béla-darabban. - 
Felvonó. - Egyházi személy. 2. Színpadi 
szerző. - A keresztrejtvényekben leggyak-
rabban előforduló új-zélandi földrajzi név. - 

és Energiaipari Dolgozók 
Szakszervezete (BDSZ)-, a Bányász 
Szakszervezeti Szövetség, (Dorog) és a 
Pilisvörösvári Önkormányzat a koszo-
rúját, majd a temetői főkeresztnél fel-
olvasták - a Bányász Himnusz hangjai 
mellett - a hetven hősi halott nevét és 
minden név felolvasása után egy–egy 
szál virágot helyzetek el.

2008. november 21-én – két nappal a 
80. évforduló előtt – a városi közteme-
tőben koszorúzással kezdődött az 
ünnepségsorozat. A temetői koszorú-
zás méltóságteljes zenei hátterét a 
Dorogi Bányász zenekar biztosította.

A temetőben hetven pilisvörösvári 
hősi halált halt bányász nyugszik, egy 
sírra jelképesen helyezte el a Bánya– 

Ezt követően az Önkormányzat előt-
ti téren, Bajnok Béla szobrászművész 
alkotásánál szintén koszorúzás zajlott 
le.

A résztvevőket autóbuszon, - miután 
az egész ünnepség alatt zuhogott az 
eső – szállították a vörösvári bánya 
egykori épületéhez, amely annak ide-
jén főtiszti szolgálati lakásoknak adott 
otthont, ma a Napos Oldal Szociális 
Központ (továbbiakban: Központ).

Gromon István polgármester fel-
avatta és megkoszorúzta Muttnyánszky 
Ádámnak a vörösvári bánya egykori 
főmérnökének szobrát, amit a korábbi 
helyéről – a Muttnyánszky nevét viselő 
iskola megszűnése miatt – áthelyez-
tek.

A szoboravatás után az ünnepség a 
Központban folytatódott a most meg-
nyitott bányász emlékszobában. 
Gromon István -, Hámori István Péter 
a BDSZ alelnöke-, Selymesi Erzsébet a 
Központ vezetője – és Kristofory Valter 
plébános beszédei után színvonalas 
kultúrműsorra került sor, majd Wágner 
Ferenc és Gromon István felavatták a 
Hősök tablóját és a Bányász emlékszo-
bát. Az ünnepség állófogadással -, 
majd a Szent Borbála templomban 
ünnepi szentmisével fejeződött be.

Dr Horn János
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Kõzet, film, sivatag

„Élménybánya” nyílt

Kérés az Olvasóhoz Az 1928-29-es pilisvörösvári 
bányászsztrájkra emlékeztek

SZJA 1%


