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Karbantartási körkép 
 

Kétféle karbantartási fajtát ismerünk. Az egyik, amikor már csak a hiba észlelése után kerül sor a 
javításra, a másik pedig a megelőző (TMK) jellegű, folyamatos felülvizsgálaton alapuló. Ez lehet 
időszakos, naptári év szerinti, vagy az adott berendezés teljesítménye (futásideje) utáni. Ez csupán 
előrelátó tervezés kérdése. Persze az ütemezés önmagában nem elegendő, mert bármilyen jellegű 
karbantartáshoz elengedhetetlen a megfelelő gyakorlattal rendelkező szakember és természetesen a 
munkálatokhoz szükséges tárgyi feltételek (szerszámok) is. 

 

Egy háztartásban 
kísérletezgethet, elbütykölhet az 
ember gyereke egészen addig, 
míg rá nem jön, hogy 
szakemberrel kell elvégeztetni 
azt, amit nem tud megjavítani, de 
komoly cégeknél ez nem így 
megy. Már csak azért sem, mert 
egy-egy rosszul, szakértelem 
nélkül elvégzett munka hatalmas 
anyagi károkat – és még ami 
ennél is rosszabb –, emberéletek 
közvetlen veszélyeztetését is 
okozhatja. 

A Dunai Finomítóban több 
üzemet is felkerestünk, ahol arra 
kerestük a választ, ők milyennek 
ítélik meg a karbantartások 
jelenlegi helyzetét. 

A meglátogatott üzemeket nem 
nevezzük néven, mert nem 
pellengérre akarunk bárkit is 
állítani, „csupán” fel szeretnénk 
hívni az illetékesek figyelmét 
arra, hogy ezen a nagyon fontos 
(legfontosabb?) területen milyen 
súlyos gondokkal küszködnek az 
ott dolgozó munkatársaink. 

- Az egyik üzemben, a külcéges 
„karbantartók” 4(!) napig nem 
tudták kicserélni egy szerelvény 
pakolását, mert korábban nem is 
hallottak rejtett pakolásról. Végül 
az üzem adott nekik 
szerszámokat és ki is vágták 
részükre a szükséges 
tömítőanyagot. 

- Több üzemben is panaszolták, 
hogy a karbantartók nem 
takarítják el maguk után a 
terepet, és ez a munka 
rendszeresen az üzemi 
személyzetre marad. 

- Egyik üzemben, a külcégesek 
pakolás helyett flex-korongot 
raktak a szerelvények munkalécei 
közé! Ugyanitt, ledugózott 
szerelvényt építettek be, amivel 

komoly gondokat okoztak az 
üzemindulás után. 

- Több helyen panaszkodtak 
arra, hogy az üzemzavaros(!) 
munkák határideje 1-2 hónap. 
Hogy kinek jó ez, arra senki nem 
tudott válaszolni. Van olyan 
üzem, ahol a forgógépek 
rezgésmérésének eredményeit 
nem használják fel. Akkor pedig 
minek mérni?! 

 
- Azt is panaszolták 

munkatársaink, hogy hiányos a 
szerszámkészletük (nincs imbusz, 
illetve dugókulcsuk) ami van, az 
pedig silány minőségű, mert a 
villáskulcsok megnyílnak, 
eltörnek, ahogy a svédfogó is 
kettétörik használat közben. Csak 
remélni merem, hogy nem a kínai 
piacon szerzik be őket. 

- Ahol a forgógépek 
olajcseréjét az üzemesek végzik, 
ott nincsenek hozzá megfelelő 
eszközeik (szerszám, tölcsér, 
stb.). Sok üzemnél szükség van 
arra, hogy adott esetben, 
különböző peremméretű tömlőket 
szereljenek össze. Hiányoznak az 
átmenetek, ezért aztán kínlódva 
„berhelik” össze őket. Persze 
mindehhez előzetesen csavarokat 
és megfelelő pakolást kell 
koldulni más üzemektől (ha 
éppen van nekik), mert ezekben a 
kellékekben is komoly 
hiányosságok vannak. 

Nem tudom, ellenőrzi-e valaki 
azt, hogy a karbantartást 
végzőknek van- e valamilyen 
papírja arról, hogy ért ahhoz a 
szakmához, amiben munkát akar 

végezni.  Azt sem ártana 
ellenőrizni, van-e megfelelő 
szerszámkészlete az adott feladat 
elvégzéséhez, mert nem túl 
biztató jel, ha a munkás 
tízpercenként megjelenik a 
műszerteremben, és különböző 
szerszámokat kér az üzemi 
dolgozóktól. A kontár „szakik” 
ugyanis késleltethetik az 
üzemindulást, nem mellékesen 
veszélyeztethetik az 
üzembiztonságot, rengeteg 
fejfájást okozhatnak, hiszen 
sokszor az üzemeseknek, vagy a 
Petrolszolg munkatársainak kell 
helyrehozni az elbökött 
„javítgatásokat”. 

Véleményem szerint az 
üzemekben, többnyire a 
fővállalkozók alvállalkozójának 
alvállalkozója próbálja elvégezni 
azt a munkát, amit valaki 
eredetileg elvállalt, de annak esze 
ágában sincs eleget tenni neki, 
ezért gyorsan keres egy olyan 
alvállalkozót, aki olcsón elvégzi 
helyette. Így aztán az eredeti 
fővállalkozó részére kecske is 
lesz, no meg a káposztából is 
marad rendesen – és még 
felelősségteljes munkát sem kell 
végeznie. Jó buli az ilyen 
fővállalkozás… Félek, előbb-
utóbb a Mol és az itt dolgozó 
munkatársaink érzik meg ennek 
nagyon súlyos következményeit. 

Volt valaha egy DKV, ahol 
saját TMK műhely működött. 
Akkoriban ők végezték a 
nagyleállások, vagy üzemzavarok 
szerelési munkálatait. Nekik 
voltak szakembereik, megfelelő 
szerszámaik, helyismeretük és 
lelkiismeretük is. Aztán 
kiszervezték őket, most pedig 
azon vakaróznak egyes 
illetékesek, hogy a 
Petrolszolgban dolgozó, 
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helyismerettel és kitűnő szakmai 
tudással rendelkezők közül 

visszavegyenek-e néhány 
szakembert.  

Tegyék, amíg nem késő! 
 

 
Brunecker Jenő 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Negyven év munka után nyugdíjba mehetnek a nők 
 

Több tízezer nőt érinthet a kormány azon szándéka, hogy 2011. januártól 40 év munkaviszony után 
életkortól függetlenül nyugdíjba mehetnének – erősítette meg Iván László, a Fidesz szakpolitikusa 
sajtótájékoztatóján. Ősszel a parlament elé terjesztik azt az indítványt, miszerint a nőknek elegendő 
lesz 40 évnyi szolgálati viszony ahhoz, hogy teljes, nem csökkentett összegű nyugdíjba vonulhassanak. 

 

2011. januártól 40 év szolgálati idő után - 
életkortól függetlenül - nyugdíjba mehetnek a nők. 
Erről már döntött is a kormány, a parlament pedig 
ősszel szavaz róla. 

Iván László szerint más, időseket érintő döntés 
nem született a kormányhivatalban, de dolgoznak 
azon, hogy őszre korszerű és igazságosabb 
nyugdíjellátást dolgozzanak ki. 

A legnagyobb ellenzéki párt szerint a terv sérti a 
nemek közti egyenlőség elvét. Másrészt attól 
tartanak a szocialisták, hogy a nyugdíjak 
csökkenését, illetve a férfiaknál a korhatár durva 
emelését eredményezné, ha a nőket korábban 
engednék nyugdíjba. 

* * * 
A szerkesztő megjegyzése: 

A javaslattevők nyilván értékelik a nők plusz 
terheit. 

Sipákolnak azonban az éppen hatalmon kívül 
lévők mondván, ez hátrányos nemi 
megkülönböztetés a férfiak kárára. Akkor azonban 
kussolnak, mikor például az egyenlő munkáért 
fizetendő bérek elmaradását kellene helyre tenni 
férfiak és nők között. 

Azt még legelfogultabb férfitársaim is tudják, 
hogy az otthoni terhek megosztása nem valósult 
meg, a családi pénztár szűkössége miatti kényszerű 
női munkavállalás ellenére is szinte minden otthoni 
teher a nőkre maradt. 

Szülés, az ezt követő nappali/éjszaki készenléti 
állapot a kicsi mellett, gyermeknevelés, házi munka 
– benne a mosástól és mosogatástól kezdve a 
bevásárláson, főzésen, takarításon át a vasalásig és 
még számtalan, férfiak által el nem végzett munkáig 
– tölti ki életüket. 

És akkor még nem szóltam arról, hogy 
mindeközben munkahelyükön és feleségként is 
helyt kell állniuk és mintegy „házi 
pénzügyminiszterként” beosztani azt a kevés havi 
jövedelmet, ami a családok túlnyomó részénél 
jellemző. 

Ne sajnálja hát senki azt a nőktől, hogy a 
házimunka mellett ledolgozott 40 év után nyugdíjba 
mehessenek, hiszen ez a gyakorlatban két 
munkahelyen való helytállást jelent! 
 

Brunecker Jenő 

 

Elfelejtett szavaink jelentése 
 

Rovás, sok van a rovásán: Valamikor a 
feljegyzések egy részét kőre vagy fára vésték fel. 
Ilyen volt a kocsmai adósság, a számon tartott 
járandóság. de rovással jelölték a nyáj számát, 
szaporulatát. Akinek sok volt a rovásán, főleg ha 
tartozott, az számíthatott arra, hogy behajtják  a 
pénzt. Ma, ha valakinek sok van a rovásán, az olyan 
ember, aki már sok minden rosszat csinált, tettei fel 
vannak róva. 

Rőf: Régi hosszmérték, amit szövetek, kelmék 
mérésére használtak. Négyszögletes rúd.  Hossza 78 
centiméter volt. A szöveteket, kelméket árusító bolt 
volt a rőfösüzlet, ahol a varráshoz szükséges más 
eszközöket, árukat (olló, cérna, gomb stb.) is 
lehetett kapni. Később az elnevezés rövidáru üzletre 
módosult. 

Rőtvad: Az őz, szarvas, dámvad és muflon 
összefoglaló neve szőrük vörösesbarna színéről. 

Sajtó: Más szóval prés. Laza anyagok 
összenyomására, nedv kipréselésére szerkesztették. 

Segítségével nyerik ki a szőlőből a mustot. 
Alkalmas képlékeny anyag formázására is. Miután 
az újságokat a kezdetben ilyen préssel 
sokszorosították, sajtónak nevezték a nyomtatott 
újságok összességét is. Később, ahogy a sajtó köre 
bővült, megjelent az írott mellett az elektronikus 
sajtó, a rádió, a televízió, a fogalomkör is kitágult, 
és ma sajtónak nevezzük a hírközléssel foglalkozó 
ágazat egészét. 

Sarjú: A már lekaszált fű tövéből frissen sarjadt, 
kihajtott új fű. Az első kaszáláskor levágott széna 
neve agg- vagy anyaszéna, így a második vagy 
harmadik kaszáláskor kapott széna neve arra utal, 
hogy itt sarjadékról van szó. 

Sás: Magyarországon nyolcvan faja ismert. Az 
úgynevezett szénarontók közé tartoznak, lévén 
savanyú füvek. Takarmányértékük nincs. Leveleit 
megszárítva fonásra használják, háztartási 
eszközöket, kosarakat, tojástartókat készítenek 
belőle. 
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Sátorfa: A sátor felállításához használt fa 
tartozék. Ez lehet a sátorrúd, a gerincet tartó fa. A 
szó olyan értelemben fordul elő a napi nyelvben, 
hogy “szedi a sátorfáját”. Vagy elmegy, útra kel. 
Utal arra, hogy egykor a vándorlók indulásának 
biztos jele volt, amikor kezdték összeszedni a sátor 
tartozékait. 

Senior: Jelentése: idősebb. A magyar protestáns 
nyelvhasználatban régebben az egyházmegye élén 
álló esperest nevezték így. A szó a főiskolák, 
kollégiumok ifjúsági tisztségviselőjét is jelentette 
régebben. Egy-egy iskolai csoport idősebb 
elöljáróját is nevezték így. 
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ÉRDEK, VÉDELEM 
Magyar Szemle online 

 

Tudjuk, hogy az állami alapítású szervezetek nem a gúzsba kötött civilszféra artikulációját, hanem 
annak totális ellenőrzését szolgálták, miközben, mint kirakatszervezetek bizonyos érdekvédelmi 
funkciók megvalósulásának látszatát kelthették. S nem utolsósorban lehetőséget adtak a nómenklatúra 
semmire sem alkalmas kádereinek megfelelő állások teremtésére. Egészében véve e szervezetek a 
totális rendszer hatalmi szervezeteinek kommunikációs és manipulációs eszközeként működtek, s a 
központi döntéseknek a társadalmi élet mindennapjaiba való közvetítését szolgálták. Ebben az 
értelemben tehát nem érdekvédelmi, hanem speciális hatalmi szervezetek voltak. 

 
Akadtak persze e történetnek más fejezetei is, 

amikor alkalmilag egyéb, bár e fő irányok közé 
besorolható funkciók előtérbe kerültek. A 
marxizmus klasszikusai szerint a szakszervezetek a 
párt (Párt) előiskolái voltak, ám ez az elképzelés a 
kapitalizmusra vonatkozott. A hetvenes években 
(bár lehet, hogy máskor is) az elégedetlenkedők 
olykor a megfellebbezhetetlen igazságú klasszikust 
idézték valójában renegátnak tekinthető 
elképzeléseik mentegetésére. Volt ebben némi 
önellentmondás. A szóban forgó Lenin-idézet 
szerint „fel kell használnunk ezeket a 
munkásszervezeteket, hogy megvédjük a 
munkásokat államukkal szemben. A mondat aztán 
így folytatódik: „és hogy a munkások megvédjék 
államukat. A gyönyörű ebben az, ahogyan a többes 
szám első személy megjelenik. Kiknek a nevében 
fogalmaz a nagy forradalmár? Nyilván a 
forradalmárokéban. Feltűnő azonban, hogy a 
mondat alanya és a „munkások két külön egység, 
vagyis a munkásvezér nem a munkások 
képviseletében fogalmaz. Sőt: kétségkívül ellenük. 
Föl akarja használni őket, szervezeteiket, 
manipulálni akar velük, manipulálni akarja őket. 
Egyszer így, egyszer úgy. Igaz, Trockijjal szemben, 
aki fölöslegesnek tartotta a munkások 
érdekvédelmét saját államukkal szemben, elismeri a 
szakszervezetek fontosságát. (A sors fintoraként, 
hogy a trockizmussal leszámoló sztálini mintakép az 
érdekvédelmet is fölszámolta, s a rendszer 
összeomlásának döntő tünete volt, hogy az 
ellenállás jelképévé éppen egy szakszervezeti 
mozgalom, a lengyel Szolidaritás vált. Ez azonban 
egy másik történet.) A létező szocializmus létező 
szakszervezeteinek azonban ezekhez semmi 
közük nem volt. Fő feladatuknak bevallatlanul is 
az számított, hogy a vállalatok, üzemek dolgozói 
között a spontán, akár politikai, akár 
érdekvédelmi törekvéseknek útját állják. 

Ahogyan azt Lenin mondatának második fele 
tükrözi: a munkások szervezeteit a 
forradalmároknak (ekkor már inkább az Új 
Osztálynak) arra kell használni, hogy a munkások 
megvédjék saját államukat… Hogy ez az állam 
mennyire volt a sajátjuk, azt talán itt és most ne 
firtassuk. Az viszont tény, hogy e szervezetek 
határozott feladatot kaptak az államvédelemben. 
Hogy ez mennyire komoly volt, azt az is jelzi, hogy 
amikor Lengyelországban a Szolidaritás 
megszerveződött, nálunk a szakszervezetek egy 
részében az alapszervezetek vezetői azt a 
megbízatást kapták, hogy készítsenek helyi szintű 
„hangulatjelentéseket. Vélhetően az így 
összegyűjtött információk segítségével kívántak 
olyan akciókat szervezni, amelyekkel a feltételezett 
elégedetlenségnek elébe menve kifoghatták a szelet 
az ellenzékiség vitorlájából. Ebben az elképzelésben 
volt valami bájosan ábrándos naivitás. Egyfelől 
azért, mert őszinteséget feltételeztek egy olyan 
társadalomban, amelyikben az erőszak és a 
képmutatás, illetve hallgatás volt a stabilitás legfőbb 
biztosítéka, másrészt azt gondolták, hogy azokat a 
gyülekező indulatokat, amelyek a rendszeresen és 
több-kevesebb következetességgel a szőnyeg alá 
söpört problémák, a mind feszítőbb strukturális 
válság miatt egyre fontosabb tényezői voltak a 
mindennapoknak, e módszerrel föltérképezve föl 
tudják oldani, vagy legalább le tudják majd vezetni. 
Függetlenül attól, hogy a szakszervezetek súlya 
ehhez nem lett volna elegendő (az egyetlen hatalmi 
centrumot jelentő párt politikai súlyának nyomába 
sem ért), a tagság alapjában ezt nem is várta. (Lásd a 
bevezető viccben kifejeződő ítéletet.) Hogyan is 
várhatta volna, mikor lényegében a puha 
diktatúrához illően puha kényszerrel került bele 
gyakorlatilag automatikusan minden munkavállaló. 
Kimaradni belőle a legtöbb esetben gesztusértékű 
volt, a rendszerrel való nyílt szembenállás 
kinyilvánításának számított, míg a belépés nem 
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jelentett azonosulást, hanem csak az erőviszonyok 
rezignált tudomásulvételét. 

A szakszervezetek viszonylagos felértékelődését 
nem a társadalmi feszültség növekedése hozta meg, 
tehát nem a lakossági elégedetlenség kifejezésének 
fórumaiként növelték szerepüket. A nyolcvanas 
évek második felében a pártvezetés már 
elkerülhetetlen megújítása, a Kádár örökéért induló 
hatalmi harc funkciót adott bizonyos, korábban 

inkább kádertemetőnek tartott szervezeteknek. Így a 
Hazafias Népfront és a szakszervezetek is fontossá 
válhattak. Erre az időszakra esett Nagy Sándor 
föltűnése, aki évtizedek után először jelenített meg 
valamit azokból a törekvésekből, amelyek miatt a 
szakszervezetek létrejöttek. 

 
(folyt. a következő oldalon) 

 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Az események fölgyorsulása miatt a 
szakszervezetekből nem válhatott a politikai 
változásokban komoly szerepet játszó hatalmi 
centrum: a társadalmi aktivitás a politikai pártok 
keretében kapott adekvát kifejezési formát. A 
szakszervezetek viszont évtizedeken át hatalmas, 
csak az állampártéval mérhető vagyont halmoztak 
fel. Ezzel azonos jelentősége volt annak, hogy fejlett 
infrastruktúrával rendelkeztek, s elsősorban 
megszokottságuk révén – a korábbiakban 
elmondottakkal bizonyos mértékig ellentétben – 
olyan beágyazottsággal, ami a megváltozott 
körülmények között komoly politikai tőkét 
jelenthetett. Ez elsősorban a személyi 
beágyazottságot jelentette, és éppen a korábbi 
súlytalanságból származott. Abból tehát, hogy a 
jelentéktelen szerepet betöltő szakszervezetek a 
pártállamban nem is kompromittálódhattak, s ezért 
szinte érintetlenül folytathatták csekély súlyú, de a 
mindennapok szintjén a jelenlétet rendszeresen 
demonstráló tevékenységüket: átadhatták az obligát 
nőnapi hóvirágokat, szervezhették az üdültetést, a 
beiskolázási segélyek és a Mikulás-csomagok 
kiosztását. Helyzetüket erősítette, hogy a pártállam 
utóvédharcosainak keményebb ellenállásával 
számoló korábbi ellenzék a szakszervezeti 
demokráciában és az érdekvédelem erősítésében a 
maga pozícióinak erősítését látva olyan 
jogszabályokat hozott, melyek szervezeteinek, 
funkcionáriusainak jelentős teret adtak és komoly 
védelmet jelentettek. Vagyis a rendszerváltás a 
szakszervezeti jogok kiteljesítését is meghozta. Ezt 
utólag is – bármennyi politikai kérdőjel kívánkozik 
ide – indokoltnak és helyesnek kell tartanunk: 
teoretikusan legfeljebb azt sajnálhatjuk, hogy az 
érdekvédelemnek nem sikerült még erősebb 
hátországot biztosítani. 

A rendszerváltás ezen a területen is új helyzetet 
jelentett. Nem egészen olyant, mint amilyen 
előzetesen várható volt. A szakszervezetekkel 
(illetve az érdekvédelemmel) kapcsolatos mai 
problémák az előzetes elképzelések és a valóság 
közti távolság következményeként alakultak ki. 

A várakozás a politikai jelleg elvesztését (illetve – 
a Szolidaritás példáját látva – a rendszerváltás 
melletti föllépést) és az érdekvédelmi jelleg 
erősödését prognosztizálta. A valóságban az 
érdekvédelem elsorvadt, illetve a baloldali populista 

alapokon álló, az egykori MSZMP túlélését segítő 
formában jelentkezett. 

Erős maradt ott, ahol a gazdasági struktúra 
átalakításában jobb lett volna, ha gyöngébb 
(gazdasági válságágazatok: nehézipar, bányászat, 
illetve az államhoz közvetlenül kötődő csoportok: 
közalkalmazottak, pedagógusok, egészségügy), nem 
fejlődött ki a privatizált s különösen a multik 
fémjelezte ágazatokban, ahol viszont kifejezetten 
szükség lett volna arra, hogy erősebb legyen. Annál 
is inkább, mert a nemzetközi tőkét az országba 
csalogatni akaró állam helyzetéből adódóan nem 
sokat tehetett munkavállalóinak védelmében. 

Különösen akkor nem, ha (miként 1994 és 1998 
között gyakorlattá vált) a bérek leszorításával 
akarja versenyképessé (?) tenni Magyarországot 
– ami a Bokros-programnak tartalma volt. 
Amihez a legnagyobb szakszervezetek, némi 
üres, verbális-szimbolikus tiltakozással vélve 
hitelessé tenni magukat, csendesen asszisztáltak.  

Az erőtlen parlamenti nem, vagy az a látványos 
blöff, hogy kormánypárti képviselő szervez tüntetést 
kormánya politikája ellen, nem jelentett érdemi 
tiltakozást. A szakszervezeti vezetők integrálása az 
MSZP-be azt a modellt teremtette újjá, ami a 
pártállamban (és bizonyos értelemben Mussolini 
korporációiban) már megvalósult. A választási 
propagandában beharangozott szociális paktum – a 
társadalmi-gazdasági megállapodás – létrehozására 
még kísérlet sem történt. Ha volt valamiféle 
érdekegyeztetés, az a nyilvánosság kizárásával, 
informális csatornákon keresztül valósult meg. A 
végeredmény, ahogyan évtizedeken át, az volt, hogy 
nem a dolgozói érdekeket védték a kormány, hanem 
a kormány érdekeit a dolgozók körében. Ezt 
azonban, ugyancsak a jól bevált, több évtizedes 
gyakorlatnak megfelelően, párbeszédnek hívták. 
Látszólag a szakszervezeti mozgalom fő erőinek 
„visszarendeződését az MSZP 1994-es hatalomra 
jutása tette lehetővé, a valóság azonban fordított 
volt. A szakszervezeti visszarendeződés 
(pontosabban át sem rendeződés) volt a feltétele az 
MSZP nagy visszatérésének. A néhány évig 
önállóságot mutató MSZOSZ sikeresen vissza- 
SZOT-osodott… 

Ez azonban új problémákat is kitermelt. Az akkor 
létrejött kormány sajátos népfrontot valósított meg. 
Az MSZP paradoxon lényege közismerten az, hogy 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


egy elméletileg szociális indíttatású párt a 
legkeményebb fiskális-monetarista politikát 
megvalósítva a legerősebb gazdasági körök érdekei 
mentén politizál. Eközben a szegények még 
szegényebbek, a gazdagok még gazdagabbak 
lesznek. Az e politika zavartalan megvalósításához 
szükséges társadalmi stabilitást a szakszervezetek, 
legalábbis vezetőik hatalmi szférába integrálása 
teremtette meg. Hogy az emiatt a vezető 
kormánypárton belüli esetleges súlyponteltolódás ne 
borítsa fel a korábbi egyensúlyt, az MSZP a maga 

belső stabilitásának biztosítására a másik oldalon 
maga mellé vette az SZDSZ-t. 

Az így kialakított modell lényegében négy éven át 
alkalmasnak bizonyult arra, amire létrehozták. Hogy 
közben az érdekképviseletek nem működtek, hogy a 
munkavállalók (és különösen a munkanélküliek!) 
példátlanul kiszolgáltatottá váltak, az nem okozott 
különösebb gondot az ezért felelősöknek. 
Elsősorban azért, mert az így keletkezett feszültség 
okának magát a rendszerváltozást tüntette fel. 

(folyt. a következő oldalon) 
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A gazdasági hatalom szempontjából eközben 
kifejezetten előnyös a munkanélküliség, amely a 
munkavállalók túlnyomó többségét arra 
kényszeríti, hogy munkahelyének-
alkalmaztatásának érdekében minden egyéb 
érdekéről lemondjon. Pedig az érdekvédelemnek a 
kialakult gazdasági szerkezet arányai közt éppen itt 
lennének a legfontosabb feladatai. A szakszervezeti 
tevékenység alapjában véve a munkáltató és a 
munkavállaló vitáinak, elsősorban a bérre és a 
munkakörülményekre vonatkozó vitáknak adhatna 
keretet. Ilyenformán a kormánynak, belpolitikának 
nem is kellene, hogy ez témája legyen. 

Az érdekvédelem legfontosabb fóruma a legutóbbi 
időkig az 1990-ben született ÉT (Érdekegyeztető 
Tanács) lett, amely a pártállam végén létrejött OÉT, az 
Országos Érdekegyeztető Tanács utódja volt. Legfőbb 
jellegzetessége a háromoldalú tárgyalási gyakorlat: a 
kormány, a munkáltatók és a munkavállalók vettek 
részt benne. Ebben a játékban a kormány maga is 
munkáltató, s az érdekvédelem már helye 
elfoglalásakor jelzi, hogy elfogadja az egyharmados 
szerepet. Vagyis a végeredményben kétoldalú 
tárgyalásokat igénylő feladatok megoldására 
kialakított modell (bár a SZOT helyén megjelenő 
szervezetek jelenléte már tükrözte a plurális 
társadalom irányába való elmozdulást) még hordozta a 
mindennapi etatizmus örökségét. A háromszereplős 
érdekegyeztetés a folyamat politikai jellegét 
konzerválta és erősítette: ez pedig a szakszervezeteket 
is a politika irányába tolta. Az érdekvédelmi 
tevékenység szakszervezeti keretei így máig 
összekeverednek a pártpolitikával, ami oda vezet, hogy 
az eredeti feladat elsikkad, illetve más összefüggésben 
mást jelent. 

Ebből adódóan az az alkotmányból is levezethető 
jogelv sérül, amelynek értelmében, a 1989-ben a 
politikai pártokat – az állampárt nagy bánatára – 
kitiltották a munkahelyekről. Éppen ezért 
elfogadhatatlan, ha azok – szakszervezeti mezben – 
mégis visszalopódznak. Nem véletlen, hogy az uniós 
tagállamokban a szakszervezeti vezetők 
pártpolitikai szereplését szigorúan tilalmazzák: 
nálunk viszont évek óta nem választható szét az 
MSZOSZ vezetőinek szakszervezeti és pártpolitikai 
tevékenysége. Ilyenformán nem alakulhat ki a szó 
eredeti értelmében értett társadalmi párbeszéd 
sem: nehéz elképzelni konstruktív beszélgetést ott, 

ahol az egyik résztvevő a politikai életben 
legélesebben szemben álló, ellenérdekelt 
szervezetek egyikének képviselője is. Akinek egyik 
minőségében ugyan érdeke lehet a megegyezés, de 
másik funkciójában komolyabb érdekek 
csoportosulnak a konfliktus élezése, a feszültség 
növelése mögött. S amennyiben mint politikai 
ellenlábast elutasítják, a szociális párbeszéd 
bajnokaként tiltakozhat az érdekvédelem 
ellehetetlenülése miatt. 

Az ÉT helyébe lépő forma, a GT a résztvevők 
számának bővítésével az érdekegyeztetés új formáját 
jelenti. A gazdasági élet meghatározó szereplőinek 
megjelenése (MNB, Tőzsdetanács, kamarák, 
Bankszövetség, külföldi befektetők) az érdekvédelem 
tényleges szakmai feladatai felé tolja a korábbi, inkább 
politikacentrikus alapképletet, s egyúttal a mai 
valóságot a korábbinál sokkal jobban tükröző modellt 
teremt. 

Elvben ez a korábbi vezető szakszervezeti tömörülés 
politikai szerepvállalásának súlyát csökkentheti. Ezzel 
megteremti a lehetőségét annak, hogy a tényleges 
érdekvédelmi tevékenység az eddiginél nagyobb teret 
kapjon. Ez nem kevés érzékenységet sért, elsősorban a 
feladatot eddig kisajátítani szándékozók körében. A 
korábbi helyzet egy összefüggésben volt világos: az 
érdekvédők érdekvédelme nagyon hatékonyan 
működött. Nemcsak abból látszik ez, hogy némelyikük 
olyan vállalkozásokkal került érintkezésbe, amelyek 
kiépülése az egykori pártállami kapcsolatrendszer 
nélkül elképzelhetetlen lett volna, hanem abból is, 
hogy a szakszervezeti jogok elsősorban a 
funkcionáriusok védelmét szolgálják. Amiből, sajnos, 
az is következik, hogy ezeken keresztül – majd minden 
szinten – manipulálhatók, durvábban fogalmazva: 
megvásárolhatók. Ezt egyébként, a politikai korrupció 
ügyes technikáit látván bőséges anyagon 
tanulmányozhatjuk az MSZP-vel koalícióra lépett 
szakszervezetek vezetőinek tevékenységében. 

A szakszervezeti munka nemcsak a múltbéli reflexek 
okán átpolitizált tehát, hanem a mai természetes 
érdekek is ezt sugallják. És nemcsak a politikai szféra 
felől, hanem a másik oldalról is. Kialakult gyakorlat, 
hogy a munkavállaló és a munkaadó közti párbeszédbe 
reflexszerűen belekeverednek más szférák: a pártokon 
kívül a kormány, a parlament, a jogszolgáltatók. Ez azt 
a gyanút erősíti, hogy a valóságban a szakszervezetek 
mögött nincs igazi társadalmi bázis, működésük 
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változatlanul formális. Nem tudjuk, hogy az aktív 
dolgozók közül valójában hányan, milyen arányban 
állnak mögöttük: ezt a bizonytalanságot éppenséggel 
nem oszlatja el, hogy elmaradtak az 1997-ben 
esedékes, vélhetően egyébként nem sok izgalmat keltő 
szakszervezeti választások. 

Ez azt is jelenti, hogy a ma heveny politikai 
propagandát folytató MSZOSZ-vezetők 
legitimitása kétségbe vonható. Társadalmi súlyukat 
az MSZP-től kapják. Erőfeszítéseik azonban nem 
ettől hiteltelenek. Nehéz róluk jóhiszeműséget 
feltételezni akkor, amikor aktivitásuk a 
reáljövedelmek jelentős csökkenése idején a 
felszínes önigazolás kereteit is alig elérő 

alibitevékenységnek minősíthető, és semmilyen 
ténylegesen eredményt nem hozott. Ezzel szemben a 
mai agitáció fölöttébb dinamikus: középpontjában 
azzal, hogy a javulás nem elég gyors… A dolgok 
mai állása szerint a szakszervezetek erejét 
pártkötődésük, ezen belül parlamenti jelenlétük 
adja, Ezek a nagypolitikában való jelenlétüket 
biztosítják, de nem segítik a helyi ügyekben, a 
tényleges szakszervezeti tevékenységben való 
hatékony működést, az igazi érdekvédelmet. A 
munkavállalók tehát lényegében annak ellenére 
érdekvédelem nélkül maradtak, hogy látszólag erős 
szakszervezetek működnek érdekükben.  

Gáspár G. János 
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Akinek humora van mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

Az anyósom kőhajításnyira lakik tőlünk. 
Ezért naponta többször is megdobálom. 

* 
Életünk során, azt a legnehezebb megtanulni, 

hogy melyik hidakat használhatjuk, és 
melyeket kell elkerülnünk. 

* 
Barátot szükségben, asszonyt betegségben 

ismerni meg. 
* 

Az életben nem az lesz boldog, aki sokat kap, 
hanem az, aki sokat ad. 

* 
A hazugságnak három fajtája létezik: hazugság, 

szemérmetlen hazugság és a statisztika. 
* 

Egy olyan ember, aki nem olvas könyveket, 
semmivel sem különb annál, mint aki nem tudja 

elolvasni őket. 
* 

A templomba járástól senki nem lesz jó ember, 
mint ahogyan a garázsban állástól egy Trabant 

sem lesz Volkswagen. 
* 

Először a neveket felejti el az ember, aztán az 
arcokat, aztán elfelejti felhúzni a sliccét, aztán 

elfelejti lehúzni a sliccét. 
* 

- Te miért kerültél ide? – kérdezi az egyik rab. 
- Izgatásért, mert szidtam a rendszert. És te? 
- Nyugtatásért, mert azt mondtam, úgysem tart 

ez már sokáig. 
* 

Cowboy ücsörög a kisváros bárjában, amikor 
megáll egy turistabusz, néhányan bemennek, és 
egy szexi nő odalép hozzá: 

– Elnézést uram, maga egy igazi cowboy? 
– Igen hölgyem, reggel felnyergelem a lovam, 

egész nap a marhákat terelem. Cowboy vagyok, 
mióta az eszemet tudom. És ön? 

– Én leszbikus vagyok – feleli a nő. 
– És az mit jelent? – kérdezi a cowboy. 
– Amikor felkelek, nőkre gondolok, egész nap női 

testekre gondolok, ha meglátok egyet, elképzelem 
ruha nélkül, és este, amikor lefekszem, akkor is a 
nőkre gondolok. 

– Hm – mondja a cowboy, majd visszafordul a 
söréhez, de pár perc múlva egy házaspár lép 
hozzá a turistacsoportból. 

– Elnézést uram, ön igazi cowboy? 
– Hát, eddig azt hittem – feleli elgondolkodva –, 

de rá kellett jönnöm, hogy leszbikus vagyok. 
* 

A luxusvendéglőben egy házaspár ebédel. Bejön 
egy gyönyörű, remek alakú fiatal nő és 
megcsókolja a férjet. A felesége felháborodva, 
önmagából kikelve kérdi: 

- Ki ez a nőszemély? 
A férj, teljesen nyugodtan feleli: 
- A szeretőm. 
- Én ezt nem tűröm, elválunk, visszaköltözöm a 

szüleimhez! – ordítja a feleség. 
- Jó, szívem – mondja a férj csendesen –, 

váljunk. De tudod, hogy akkor nincs több hawaii 
nyaralás, karácsonyi bevásárlás Párizsban, sízés 
az Alpokban, luxusautó, bejárónő, sofőr, kertész, 
és még sorolhatnám... 

Mély csend következik, csak az evőeszközök 
csilingelése hallatszik. 

Egyszer csak belép az étterembe a család egyik 
barátja, jobbján szintén egy csinos fiatal nővel. A 
feleség kérdezi: 

- Ki az a nő ott Bélával? 
- A szeretője - mondja a férj a korábbi 

nyugalommal. 
Kis csend következik, majd a feleség megszólal: 
- A miénk szebb... 

* 
Az orvos haragosan telefonál Kovácsnak: 
−  A csekk, amit adott nem érvényes. 
−  Akkor kvittek vagyunk. A gyógyszer, amit adott 

nem használ. 
* 

Tisztelt Szerkesztőség! 
A feleségemmel éppen el akartunk válni, amikor 

ő elolvasta az önök cikkét arról, hogy adjunk a 
házasságunknak egy második esélyt. Ezután 
meggondolta magát a válással kapcsolatban. Ezért 
az újság előfizetését azonnali hatállyal lemondom! 

* 
A románok bejelentik, hogy felépítik a világ 

legnagyobb stadionját. A vállalkozáshoz minden 
ország segítségét kérik. A felajánlások sorban meg 



is érkeznek, kivéve a magyarokat. Ezért, 
tapintatosan felteszik a kérdést: 

- Hát ti magyarok, mit adtok? 
- Miért, a telek nem volt elég? 

* 
- Hallom, váltok lányom! 
- Igen mama. 
- Nő van a dologban? 
- Igen mama. 
- És ki az a ribanc? 
- Hát ... te, mama. 

* 
- A tengerre emlékeztetsz. 
- Miért, regényes vagyok, vad és izgalmas? 
- Nem, beteg leszek tőled... 

* 

A Feng-Shui szerint a munkahelyünkön soha ne 
üljünk az ablakkal szemben. 

- Traktoros vagyok, akkor most mi a francot 
csináljak? 

* 
- Mi a témája ennek az értekezletnek? 
- A társadalmi tulajdon védelmének fokozása! 
- Helyes. De miért van ilyen félhomály? 
- Mert valaki ellopta az összes villanykörtét. 

* 
A gyerekek az igeidő ragozást tanulják az 

iskolában. 
- Én fázom, te fázol, ő fázik… Milyen időben van 

ez, Dezsőke? 
- Hideg időben! – hangzik a válasz. 
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A hirdetések valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni, épp ezért a bennük megjelentetett tartalomért felelősséget nem vállalunk! 
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Százhalombattán dunafüredi ház eladó! 
 

A Dózsa György utcában, csendes környezetben, 618m2-es telken eladó egy 35m2-es, összközműves, összkomfortos, 
szigetelt, új nyílászárókkal felszerelt, családi ház. 

Az épülethez 20m2es terasz tartozik. A telken fúrt kút, és melléképület is van. 
 

Irányár: 15,2 millió forint. 
Telefon: +36-20-411-6177 

ELADÓ DEWOO MATIZ! 
 

2001-es évjáratú, garázsban tartott, megkímélt állapotú, keveset futott, 796 cm3, 52 lóerős, 5 sebességes, riasztós, 

CSALÁDI HÁZ ELADÓ! 
 

Érd-parkvárosban csendes környezetben, jó közlekedéssel 610m2-es telken családi ház eladó. 
A ház 130m2 4 és fél szobás 2 fürdőszobával, garázzsal és tárolóval rendelkezik 

Az épülethez 2 terasz is tartozik. 
 

Irányár: 29,9 millió forint. 
Telefon: +36-20/976-6393 

 

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT – MASSZÁZS! 
 

 

SÜRGŐSEN ELADÓ! 
 
Ráckeresztúron a Kocsi-Mayer utcában (csendes környék) egy 400 négyszögöles,  2 utcára nyíló (aszfaltos utca), 
teljes összközműves telek, szőlővel, gyümölcsfákkal, pincével, présházzal, teljes berendezéssel, szerszámokkal. 

 
Irányár: 6.800.000 Ft 

Érdeklődni: +36-30/9604-650 
 

ELADÓ GARZONLAKÁS! 
 

Eladó 28nm galériás, garzonlakás Budapesten a Blaha Lujza tértől kb. 5 perce 
Ajtó, ablak, szobai padlózat, kicserélve +Mobil klíma, alacsony rezsi. 

Érd:. 0620/381-9876 
 

 

Alakformáló masszázs 
Arcmasszázs 
Frissítő masszázs 
Talpmasszázs 
Thai masszázs 
 

 
 

Tímárné 
Bánkuti Zsuzsanna 

Százhalombatta 
+36-20-222-1369 
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