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Az Europai Mozdonyvezetok Napja
Az Euldpai Auton6m Mozdonyvezet6 Szakszervezetek(ALE) 1994-es, tavaszi elnoks6gi ul6dn Pozsonyban
keriilt el6szor sz6ba - a MOSZ javaslatba -,hogy minden 6v szeptember 156n iinnepeljdk meg Eur6pa szerte
a mozdonyvezet6k napjdt.
A javaslatot az ALE Elnokdge elfogadta, 6s az otletet tettek kovett6k.
Ennek volt koszonhet6, hogy e l d alkalommal1995. szeptembefiben, a rendezv6nysorozathoz il &edve
a MOSZ is megtartotta ezt a szakma szhi5x-ajeles unnepeE
I C JI
Ezen rendezvknyeknek is koszanhet6en alakultak ki orsdgosan 6s tagcsoporti szinten a szakmai tartalomma1 megtdtott nemzetkozi kapcsolatok.
Az6ta is, napjainkban is tobb, mozdonyvezet6ket 6s csalldtagjaikat is megmozgat6 esemhyek keriiltek 6s
keriilnek megrendez6sre.
A rendezvknyek els6dleges c6lja a mozdonyvezet6i hivat& sajdtosdgainak megismertetdse mind a
kiviillll6k, mind a vasutasdgon belul.
Az id6n is tobb rendezvhnyel kivrinja a Mozdonyvezet6k Szakszervezete megiinne elni az Euld ai
nsp
*
Mozdonyvezet6k Napjdt.
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Els6nek 1999. szeptember 15-611 az iinnep6lyes KiildottkozgyGl6skeretliben, mely a Kozlekedksi M6zeun1,ban keriil megrendezksre, eml6keziink meg a nevezetes napr61. Az iinnepi KuldottkozgyCil6sen 6rdekes
el6adbokat hallgathatnak meg a r6sztvev6k, tovhbbh lehet6dgiik lesz a m k e u m megtekint6dre is.
Szeptember 13-14-6n Gdrdonyban bonyolitjuk le e l d alkalomrnal a MozdonyvezeMk Orszrigos Horglszbajnokdgdt, mely az iinneps6gsoroz.t alkalmdb61keriilt kiiriisra.
Szeptember 25-611 folytat6dik tovhbbi sport rendezvbnyekkel az esem6nysorozat. A tavaszr61 elrnaradt
m6rk6z6 sordn a szerb Mozdonyvezet6k Szakszervezete 6s a magyar Mozdonyvezet6k Szakszervezete
nagypllyds labdanig6 csapata m6ri ossze erej6t.
Remklhetdeg a vdltozatos kozponti, illetve tagcsoporti rendezvknyeken mink1 tobb koll6ghk rkszt vesz.
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Thj&oztatom a kolleghkat, h o w a
Munka T61~6nyktjnyv&blsz616 1992.
tvi XXII. tbrveny 1999. augusztus 17tdl m6dasult (m6dositotta az 1999. Bvi
LVI, W.).
A MAV firtesit6 32. s z h h b a n (1999.
augusztus 13.) megjelent a Muds Torvenykbnyve t s a Kollektiv Szaz&its
egydges szerkezetbe foglalt mvege,
arnely ezt a legutold modositht is tartalmazza.
Fiibb - a kollighkat is 6rint6
vhltozaisok:
25. ,f (5) bek
A munkhltat6 koteles a szakszervezet
tisztstgvisel6je s z h h r a munkaidbkedvezmenyt biztositani. A fel' nern
hasznhlt 'munkaidb-kedvemkny kiitelei4 megvaltbsaval szemben a mbdositls a munkhltatb 6s a szakszervezet
meghUapodaisPra bizza, hogy miktppen rendelkeznek a fel nern hasznhlt
munkaidd-kedvezmtnyrbl. A megvhlths Osszeget a szakszervezet csak 6rdekvedelmi tevtkenyskgtvel bsszefllggd
d l r a haszpalhatja fel.
31. ,# (2,3,4) bek
A munkhltato Q az Wemi tanhcs a
munkaviszonybol szlrmaz6 jogokkal
t s kOtelezettstge&el kapcsolatos ktrd k k e t Wemi meghllapodasban szabalyozhatja, ha a munkhltat6nal k6pviselettel rendeked szakszervezet nincs.
Az Wemi meghllapodlis tekintettben a
kollektiv s z d d b r e vonatkoz6 rendelkeztseket kell alkalmazni azzal az
eltertssel, hogy az Wemi meglllapodhs
hathlyht veszti, ha az Uzemi tanhcs megszilnik, vagy a munkhltathra kiterjedd
hatalyb kollektiv szentdtst kotnek.

A vt5gkielegitksre vonatkozb szabalyokat .osak azon r~unkav81laE6ktekhtetkben lehet alkdmami, akik ai! elbrehozott nyugellhtkt 1999, augusztus 1 7 4
kavet8en vetttk igtnybe.
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72..#.
A munkaviszony lttesittdvel kapcsolatos szabhlyok modosiths6t a k6zoktathsi Wrvdny azon rendelkezkse tette
indo-koltth, hogy a tankdtelezettdget a
18. tlettvig kiterjeszti, tovhbbh hogy
nem adhat6 felmentts a tankatelezettd g teljesittse albl.
Munkaviszonyt munkavallal6ktnt az
Ittesithet, aki a 16. eletevtt betbltdtte, a
f6szabaly a161 azonban kivttelt tesz a
torvhy. A 15. tlettvtt betaltbtt, hltalanos iskolhban, szakiskolttban, koztpiskolhban nappali rendszedi ktpzts keretdben tanulmhnyokat folytat6 tanul6
az iskolai sztknet alatt munkaviszonyt
lttesithet. A 15.6s 16. t v kozbtti tanulb
munkavimny-lttesitd&ez a Wrvtnyes
kkpviselb hozzhjgruI6sa snhdges.
Ezektdl a rendelkeztsektbl Crvtnyesen
elttmi nern lehet.

vj' 87/A ,fa,89. ,f (6) 4s (7)bek.,
95. ,f(2" 4s (5) bek
Nyugdijjogosultnak tekintendb az, aki
a) a re8 irhnyad6 bregdgi nyugdijkorhat& eltrte t s az Oregstgi nyugdijhoz

sztUcdges szolghlati idbvel rendelkezik
(Oregskgi nyugdijra va16 jogosultshg),
b) elbrehozott (cstlkkentett OsszegiE
elbrehozott) 6regsCgi nyugdijban,
c) rokkantshgi nyugdijban, illetbleg
d) szolgalati nyugdijban &szesill,
e) rtsztre korengedmdnyes nyugdijat
dlapitottak meg.
A felmondhs 6s vegkieltgitts szempontjhb61 a tarvtny a nyugdijjogosultshgot az alabbiak szerint trtelmezi:
A Wrvtny kimondja, hogy a munkhltat6
kdteles indokolni a felmondhsilt. A
nyugdijjogosultshgot szerzett munkavhllalbk eseth eddig csak az altalbos
szabalyok szerint lehetett rendes felmondhssal megszllntetni a munkaviszonyt, htszerveztsre hivatkozbssal,
vagy mds, nern val6s ok alapjhn szmtetttk meg a munkaviszonyt.
A m6dosiths lehetbseget ad az elttresre
az a), b) 6s d) pontban foglalt munkavhlla16knB1, az 6 esetukben a munkhltat6 a
rendes felmondhst nern koteles megindokolni.
Tovhbbra is hathlyban maradt az a rendelkezts, hogy a munkdtat6 az dregd g i nyugdijra jogosultshg /(a) pontl
meg-szendstt megelbzd Ot Cven bellll
csak killanasen indokolt esetben szllntetheti meg rendes felmondassal a
munkavallalb munkaviszonyht.
A vkgkieltgittsre va16 jogosultshg tekintettben a tdrvkny modosithst tartalmaz. A munkaviszony megsziinesknek
idbpontjhban nyugdijra jogosult szemtlynek nern jar vegkielegitts. (A m6dosith elbtt az Mt. szabalyai szerint
nern jhrt vtgkieltgitts a munkavhlla16nak, ha legktdbb a munkaviszony
megszb6sdnek idbpontjhban bregstgi
nyugdijra jogosultta valt - azaz a re4
irhnyad6 korhatdrt el&e -,korengedmdnyes nyugdijat hllapitottak meg rtsztre, 6s rokkantshgi nyugdijban dszestklt.) A vtgkieltgitts tbrvtnyben meghathrozott m&eke 3 havi htlagkereset
Osszegtvel emelkedik, ha a munkavhlla16 munkaviszonya rendes felmondhssal vagy a munkdltatb jogut6d ntlkuli
megszhbevel szfinik meg, t s a munkav4llaI6 az bregsdgi nyugdijra jogosultshg megszentdt /(a) pontl megelbz6 Ot tven beltkl van.
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A felmondhi tilal~mra okot ad6
k6fllmeny (keresBktptelendg, beteg
gyermek, hpolhsa stb.)' idbtartama alatt
tovhbbra sem lehet felmondani a munkavdlal6knak. A m6dosiths abban all,
hogy pl. a betegallomfiny letelte u t h
amikor mlSg 15-30 napig vkdettstget
dlvez a dolgoz6, mhr kdbesithetb
szhmhra a felmondh. Vagyis egyik
betegdlomtinyW1 a mhikba mhr nern
tud htcsbszni.
100. g

Az Alkotmhybir6sag 411998. (111. 1.)
AB hatiirozathval jogellenesnek minlisitette a tarvtny azon rendelkeztseit,
amelyek a munkhltatb jogellenes felmondasa esettn a munkavhllal6 eredeti
munkakbrthe valb visszahelyez~nek
melldzestt kbtelezdvt tettkk a bir6s6g
szhmhra, amennyiben a munkhltat6 erre
inditvhnyt tett. A m6dosiths szerint a
jogellenes munkhltatoi felmondas eseten a munkavhllal6 eredeti munkakdrebe tarttnb visszahelyeztse khdtstben a biroshg m6rlegel6si joga alapjhn
dant, figyelernbe veve a munkavcillal6
ktrtset. A bir6shg mtrlegeltsekor figyelembe veszi - tObbek kdzbtt az adott
munkavallal6 szakktpzettsCgtt, az 91tala bet6ltOtt munk&ik(Srt, munkaerdpiaci helyzettt, a munkaltatbi jogs&ts
slilyht.
Ha a munkavhllal6t nern helyezi vissza
az eredeti munkakbrtbe (munkavbllal6
nern ktri, vagy a munkaltatb ktrelmtre
a birosag mell6zi azt) a biroshg, akkor a
munkavallalb legalhbb 2, legfeljebb 12
havi atlagkeresettnek megfelel6 bsszeg
megfizettstre kdtelezi a munkhltat6t.
E rendelkeztst csak a tOrvtnymbdosit~s
hathlybaltpt5dt ktivet6en k6ze)lt munkAltat6i intkzkedtsek tekintettben lehet
alkalmazni.
199. ,f
A m6dosiths hathlyon kiml helyezte a
munkallgyi pert megeldzd kdtelezd
egyeztetts injdmtnytt, azonban a
MOSZ 6s a MAVRt. szbdtka az, hogy
az egyezteth i n t b d n y e fennrnaradjon a MAV Rt-ntl, err61 a Kollektiv
Szerz6dts m6dosithsa kereteben tdrtenik a kbzeljb-vbben inthkedts.
M6dosultak a fentieken kiml a lelthrfelelbsstg szabalyai, a vezet6hllhsli
munkavallal6kra vonatkoz6 rendelkezesek, a kOzalkalmazotti tdrvtny szabhlyai, stb. is.
Dr. Vagaday IIdW
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A N6met MozdonyvezetUkSzakaervezete (GDL) bedlgetett el a kbzelmirltban Dr. Hans Brinkrolf orral, a Nbmet
Vasrit R t vezet6 bemorvosCNal a
mozdonyvezet6koll6gbk eg6ss8gi allapothrd.
Ezen besz6lgetest termeszetesen lek&
zMe a GDL havi lapja is, 6s mivel
szClmunkra is sok-sok tanuls6got tartalmaz a hivutkozott cikk, ez6rt az 6tvittelevel lgyekszunk a pClrbesz6det
kbz6 tenni.
GDL-Voraw Magazin:
A n6metek a meghu"l6ses 6s a f@sati problemdik mellett egy tow6ny t
leg sab6lyozoft betegbktosft6i felijk
vizsgdlat eredm6nyek6ppen leggyakrabban a kerin&si rendszer 6s az
em6srt6szewek megbeteged6s6t61
senvednek, valamint a rdktM. A mozdonyvezet6k kdr6ben is gyakoriak
ezek a megbeteged6sek7
Dr. Hans Brinkrok

A mozdonyvezet6k is a tarsadalmunk
egy r6s6t kepviselik 6s igy hason16
gyakoris6ggal fordulnak el6 esetiikben is az emlitett megbetegedesek
Tulajdonkbppen a bioritmusuk a folyarnatos v6lt6 szolg6lat kdvetkezteben
er6teuesen khrosodik. A kedvezejtlen
alvasid6k kdvetkezteben kuldndskeppen az 6jszakai szolgCllatot kdvetej
nappali alvCIs negativ hatusokatjelent
az e&&gre.
GDL-Voraus Magazin:
Mit jelent ez a mozdonyvezet6kre7
Dr. Hans Brinkrol:
A mozdonyvezetejk nern rendelkeznek
a nappali alvb folyamhn a sziiks6ges

nyugodt kdriilmitnyekkel. Kul6nbskitppen az bjszakaiszolgalatok miatt tdbbnap1 alvClsszuks&gleti hiClny dssegzejdik, amely megv6ltoztatja a teljesit6kitpess6get.A sziv 6s keringesi rendszer
valamint a vegetativ idegrendszer
(akaratt6l fuggetlen) megbetegedesi
kockkata szClmottev6en megemelkedik.
P6ldakeppen a gyomorpanaszok 6s
az alv6szavarok gyakrabban fordulnak ei6.
A foiyamatos vait6 szolg6latok kdvetkezteben &riilnek a szocialis kapcsolatok is. A csalddi kbtelezettsegeket,
de a szabadidd aktiv eltdltits6t is
akadalyona az a t h y , hogy a mozdonyvezet6knek egy meghati~rozott
id6pontban. egy meghatarozott helyen kell lenniuk.
GDL-Voraus Magazin:
A rnozdonyvezet6knek teh6t a folyarnatos vdIt6 szolgtilat okozta fokozoft
leterhel6sek rniaf-t, egy kijl6nleges
e@ss6gugyi kovetelm6n yeknek kell
megfelelniiik.
Van valamif6le eg6szdgi 6llapoffeL
m6r6s az Gjfelv6telesek,illetve a sakm6t r6gebben g yakoddk kdkben 7

Dr. Hans Brinkrolk
A mozdonyvezet6 a munkakdritbe
allitasat megelbz6en az alkalmassagi
iranyelvek serint egy aiapos 6s gondos eg6szs6gugyi allapotot felm6r6
vizsgCllatsorozaton vesz reszt.
Azok a munkatkrsak, akik pitld6ul magas vernyomas vagy diabetikus megbetegeditsben szenvednek egyaltaIan nern alkalmazhat6k mozdonyvezetbkent. A mozdonyvezetdnek pszichikaiiag is teljesen stabilnak kell lenni.

ez6rt 6ket ezenkivul egy pszichikai
vizsgklatnak is aldrvetik.
A szakmai Bletirt soran - nern csak a
rendszertelen szolgalati beosztas miatt
- kulhbC)zejbetegggek k5phetnek fel.
Mivel a mozdonyvezet6ket tevekenys6gGk soran 6riClsi feleBs6g terheli a
szClllltott emberekert 6s anyagi javakert, e&rt az ligynevezett 107. sz.
Konszerniranyelveknek megfelelEien
h6rombvenk6nt id6szakos ellen6~6
orvosi vizsgalatokon kell r6sztvenniuk.
Meghatarozott betegggek esetbn
nern vezethetnek tdbW vontat6jarmiivet, p6ldBul sirlyos diabetikus 6s
sirlyos sziv 6s keringitsi problemak eseten.
A N6met Vastit ezekben az e s e t e b n
egy nagyon magas bionsagfiloz6ficit
k6vet 6s sz6ba sem jdhet semmif6le
kompromisszum.
GDL-Voraus Magazin:
Mi tM6nik a mozdonyvezet6vel, ha
nem vezethet t W vontat~dtmiivet?
Dr. Hans Brinkrok
Az 6rintett vasirtt6rsas6gokmegkiserlik
a munkatc5mkat a v6llalat m6s teruletein elhelyeznl. Ez visont a gyakorlatban nagyon nehez, mivel altal6ban
a mozdonyvezet6 nern egy szClmit&
gitp speciaiista, its biiony nehdny nehezebb esetben. ha az egb&gugyi
problitma sirlyos, es nern marad mCls
megfelel6 munkaker a megbetegedett mozdonyvezet6 szamara, ezekben az esetekben csak a korabbi
nyugdijazb az egyetlen lehetwg.
GDL-Voraus Magazln:
Van elismert foglalkozdsi rnegbetegs
d6s?

1999. szeptember
Dr. Hans Brinkrok
A foglalkozClsi rnegbetegedesek jegyz6k6ben a mozdonyszolgCllattal6ssze-

fiigg6 foglalkozasi megbetegedesek
nincsenek szab(rlyozva. TehClt ha az
orvos foglalkozc3si megbetegedgst 61lapft meg valakinel, akkor a foglalkozdsi rnegbetegedesek eqardsi szab6lyainak megfeleliien kell eIj6mia. tehClt megallapitasait tCllnia kell az adott
esetre.
A mozdonyvezet6k ulbhelyzetben
vegzett tev&keny&ge mi& gyakori a
panasz, a feltijntetett betegggek
mellett a gerincoszlop s6ruli?sei, valamint a tlilsljly okozta problem6k miatt.
Egy tanulm6ny, arnely a vontatbj6rma-szem6lyzetigenybev6teli 6s terhel6si felm6r6seit 6ssze@, azt is tartalmazza, hogy m6r 1992-bena 120 vksg6lat a16 vont mozdonyvezet6 44%-a
thlslily problitmClkkal ki5zd6I-t 6s 49%uknak magas volt a v6rnyomClsa. ez
pedig azt jelenti, hogy ezek a mozdonyvezet6k b6r alkalmasak, de gyakorta nem egedgesek.
GDL-Voraus Magazin:
Hogy tudn6k a mozdonyvezet6k ezeket a betegs6geket rnege/6zni?

Mozdonyvezetdk Lapja
Dr. Hans Brinkrok
Kulh6sen az oktalan 6s ostoba 6letvii
tel, mint a mozg6shiinyos 6letm6d. a
szabadid6 helytelen eltottkse, a d o
hClnyzCls 6s a helytelen tClplClkozCIs igen
komoly problemak okoz6i lehefnek. A
munkahelyi el6gedetlenseg 6s a strestress
is fontos t6nyez6i CR e&sz&gnek.
Az 1992-ben kitsziitt vasirti tanulmirny,
a m e m az el&biikben mirr s6ltam.
azt is tartalmazza. hogy a pCllyakezd5k
72%- eEQedett vott a munkahely6vel.
Az 6letpCllya k6zeHn ez az eEgedett&gi rnutat6, mEK csak 5996-0s volt.
A vizsgblat a16 vontak 70%-aitittte szolg61at6t rneger6ltet6nek vagy nagyon
megerbttetanek.
A mozdonyvezet6knek tehat kiMh-&
sen eg6&ges 6letvitel kialakit6dra
kell torekedniuk
GDL-Voraus Magazin:
Hogy segit a DB Rt a mozdonyvezet6knek? Mit tesz a rendszeres vizsg6atokon kiviil a foglakozfatoftlanak eg6szs6g&ft?
Dr. Hans Brinkrok
A vashti egBss6gugyi szovets6g keretBben nagy er6fedItseket tesznek

ez6rt a foglalkozClsi csoport6rt is. ez els6sorban az egy6ni&g 6s a magatart6s megv6ltoztat6sara irknyul, (magatartClsprevenci6).
A mozdonyvezet6knekel kell gondolkodni azon, hogyan is elhetn6nek
egitss6gesebben. (taplalkozas, rnozgas).
A mozdonyvezetd rendszeres kontaktust tart a vasljti orvosaval 6s 6t, mint
kulcsszerepetj6tsz6 szem61y-t kerdene
gyakrabban Its k6rje segitseget a helyes 6letvitel kialakitirs6ban.
Genldvul a DB Rt a vezetfi ulesek cser6j6t is sziiksegesnek tadja 6s a r6gi
gyorsvasiti modelleket feltjjiitja, arnelylye1 rnegelejzhet6ek a csontrendszer
k6rosodClsai.
Nem kell elhallgatni azt sem, hogy a
mozdonyvezet6kr6la dologi vagy szemelyi karokkal jar6 balesetek utan
gondoskodik a DB Rt.
A munkav6delmi t6w6ny szerint pontosan feWlvizsgaljak a mozdonyvezet6k munkahelyeit 6s munkafeltdteleit,
amelyeket elememi fognak.
Forr6s: GDL-Voraus Magazin
(7999. 7/8.)
Forditoffa: Huszirr Lirszl6
nemzetk6d referens
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Mozdonyvezet6k Lapja

Majus 3-in 6jel hangzottak el a cimben szereplo szavak.
Tulajdonkeppen nehezen szantam ra magam, hogy tollat fogjak, hiszen az eg6sz eset nern okozott ket percnel
tobb kellemetlen Brzest, 6s m k Mtettem magam rajta.
Mindannyian esendok vagyunk, senki sem torekszik
gl6rika. Sajat hibirm miatt 6n is - ugy gondolom masok
is - megkapjik a jogos intelmet, figyelmeztetbst. Ez6rt
fogtam tollat.
Sok eve jhrok Debrecenbol Ferencvkosba. A jelzett
ejszaka is fel kellett jutnom, mert masnap szolgaltba
kellett jelentkeznem . Debrecenben odamente~na V431357 sz. mozdonyhoz, felkopogtam, majd illendo kosziines u t h megkerdeztem, hogy elvinne-e Piispokladinyig. A mozdonyvezeto megkkrdezte, hogy milyen
minosegben dolgozom a vasutnal. Valaszoltam, hogy
mozdonyvezetokent. Milyen mozdonyon jarok, hangzott a kovetkezii kCrd6s. Csoppnyi ertetlenseg utin
mondtam neki, hogy villanymozdonyon. Tovabbi kCrd6s jott, hogy hol dolgozom. Valaszoltam, hogy a Ferencvhosban, de itt mar az ertetlensegem teljes volt.
E z u t h jott a beugrat6 kerd6% hogy mondjak egy
szakszervezeti bizalniit a Ferencvarosbol. Valaszom
elaszijr ugyan nern bizalmi volt, hanem a MOSZ volt
vezetoje. Azt mondta, liogy o azt nern ismeri. Mondtam
neki meg egy nevet, ez M6ricz Zsigmond kollegam volt.
Akkor mar azt hittem, hogy nyeregben vagyok, de nem,
azt valaszolta, hogy ot sem ismeri. Felhuzta az ablakot
Cs atnient a gepterben a masik vezetoallasba, majd
visszajott 6s megkerdezte tolem, hogy koteles-e engem
elvinni. Vhlaszom az volt, hogy nem, 6s mindenfele
megjegyzks n6lkiil otthagytam.
Egy masik vagh~yonallt a tolatos tehervonat niozdonya. Megkdrdeztem a mozdonyvezetot, hogy elvinne-e
Piispokladhyig. Azt mondta igen. Felszalltam, 6s n6h h y mondatban elmondtam az esetet. MegkQdeztem
tob, hogy ismeri-e a masik gep vedret. Azt mondta,
hogy nem, de tudja, hogy szolnoki mozdonyvezeto. A
688-as gyorssal jott, gepcsere u t h rajar a tehervonatra
8s viszi vissza Szolnokig. A hangosbemondo szerint a
tehervonat 15 percen beliil indult. Vettem a batorsagot
6s visszaslattyogtam a 1357-es g6phez. Ismet bekopogtam, es miuthl a kollega lehuzta az ablakot, megkerdeztem tole, hogy feltehetnek-e 611 is egy kerdest.

-
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Azt kerdeztem, hogy ismeri-e a MOSZ volt vezetojet.
Ekkor robbant ki a cimben szereplo mondat. Visszakerdeztem, hogy "szbltd"? Valaszul ismet a felkialtas
hangzott el, majd felrhtotta az ablakot.
Leforrazva alltam ott. Magamban motyogtam a hirtelenjkben megfogalmazbdott szitkokat.
Visszamentem a nl k i k tehervonathoz, 1-2 percen beliil
inditottak is benniinket. Mikor elmentiink a 1357-es gep
mellett, a kollega felismerte agep vezetojet es elmondta
r6la nehany sz6ban a velemtnyet. Ezzel l e z h k a tkmat.
Lehet, hogy csak talalgatasok a kdvetkezii soraim.
Vajon az illeto szakszervezeti "aktivistaN-e? Mert ha
igen, nem szabad eltiirni, hogy ilyen ember szakszervezeti bizalmi legyen. Ha megsem az, akkor miert ez a
merhetetlen onhittseg, lenezes, lekezeles, minosithetetlen magatartas, amit megengedett maghak.
Szolgalatra kellett volna jelentkeznem, de kdstem. A
felvigyazo keresetlen, de nern s6rto szavakkal hozta
tudomasomra a v61em6ny6t7majd az egyediili retorziot
alkalmazta velem szemben. Szoit ez esetemrol a vezeto
felvigybonak 6s a keresemnek megfeleloen modositottak a jelentkedst, Neni gloriat akarok kore vonni, de
meg kell jegyeznem az alabbiakat.
MBlysegesen tisztelem tudasht, tiszteletben tartom, mint
szakszervezeti vezetot is. A munkatksi viszonyon kiviil
semmi nern fuz ossze benniinket, megis elviselem tole
a jogos szavakat. Biztos, hogy nem mutogatok ra a hata
mogott. Viszont, - 6s remelem ez nem serti ot - ha az o
szaj6b61 hangzott volna el a fenti mondat, miu regen
nern volnek szakszervezeti tag.
A liibhim miatt pedig - mindegy, hogy milyen vezet3tiil
- meg kell kapnom a megfelelo figyelmeztetest, ingst.
Bizom benne, hogy a kovetkezo 6vek alatt nern fog
elofordulni hasonlo eset sem velem, sen1 massal. Vagy
ha megis, tegyiik tul magunkat rajta enyhe, elnezii
mosollyal.

Ha -levelernet nem hallgatas fogia avezni, mdr elbrtem
celom.
ZengB Mihlily
mozdonyvezeto
Bp. Ferencvaros G. F.
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SZABAD VASUTAS Sr;arkesztl&ge

BUDAPEST
BenczQru. 41.
Ttsztelt Szerkeszf~WgIKedves K&g&kl
Az elmlilt hdt elejdn a nyiregyhw Gp&zeti F6nUkstigen szakszervezeti f6rumot tartott Gask6 IstvAn. a VDSZSZ eln6ke.
Ezen a f6rumon k is &zt vettem 6s felszilaltam. Az akkor elmondottakat szeretndm most raviden megismbtelni, a d 1 is

inkabb, mert ezen irftsomat ldnyegdben helyreigazithnak *om,
e&rt kkrem a Szabad Vasutasban t8rt6n6 megjelentet&&ff
A f6rum uGni nap reggeldn Gask6 lir a Nap-b adbitban olyan kfjelentbt tett ram utalva, amelyet Ln nern mondtam. Ez a
mondat igy h a n p t t : '...Tegnap voltam egy gyiilwn Nyfregyh-n,
6s felallt egy mozdonyvezet6,k azt mondta, hogy amikor
6 megtudta, hogy kGl6n akuban, minden mozdonyvezet6nek sikeri3lt eldrni a 18 szCizaldkot, akkor nagyon sa5gyeIlte magltt."
M i u h a f6rumon mozdonyvezet6kdnt b MOSZ-tagkdnt is egyediil Cn vettem b z t , igy az utalfis csak r i b Vonatkozhatott.
Mar csak d r t sem szfumazhatott t6lem az i d k t t mondat, mert ha a 20%-os Wremelh miatt valakinek is szigyenkeznie
kellene, az bizonyosan nem Cn vagyokl Hangfelvdtel hiAny5ban emldkezetbbl, de mindenkdppen tenyszenien, knyegre t&r&n
megismdtlem, mit is mondtam a mi bdremel6siinkr61: Mindenek el6tt hangslilyoztam, horn amit mondok, az az en
maghvdlemdnyem, tehat nem szakszervezeti Allbpnt. Azon a janulrrI kBzgyiilbilnk6n,amelyen BrtdkeltGk a Wrl5rgyalhk
eredmdnydt, szAmomra meglepethkdnt hatott az, hogy a mozdonyvezetdk 1S0h-os b&remel& ldnyegdben W16nalku
eredminyekdnt j6tt Idtre. Azt is val6szin~isitem,hogy ezzel a vklemdnnyel nem vagyok egyedal. Nagyon szerencsdtlen
megoldanak tartom ezt a ktil6n-megBllapd&st, mert, ez megosztja a vasutas munkavU6kat, nem k i v h t nktelt6rtbeket
v a t ki a #&.I
mullkakt)rben dolgozb kolldgiikbd. Szh sem volt tehPt . m $ y e n k e 6 l , m&r csak &rt sem, mert azt is
kijelentettem, hogy mozdonyvezetbk6nt nincs lelkiismeret furdalasom az PtlagosnAl magasabb kereset miatt. Ebbe mar a 4%
'balesetmentew5gi jutalom" beles&mit. Vdlembnyem szerint ennek a bdrelernnek nagyon rossz az e l n e v d e . Ez semmikdppen nem lehet jutalom, sokkal loglkusabbnak t a r h n h , ha ennek a funkcibja a mozdonyvezet6i munkakar fokozott balesetl
vdlyhelyzet6nek eWfajta anyagi elismerdse lenne. Ezdrt a 'Vesz6lyessd~i
Ntlek" e l n e v d sokkal W b b kifejeznd az Bsszeg
rendeltewt.
TBbben igen cslinyan n6ztek ram, amikor megkdrdeztem: a veMnk azonos ffietbi kategbriaba tartozi, szolg&ttev6 hol van
akkora v d l y n e k kieve, mint a mozdonyvezetb? Az egykb munkak6rl)krtilnem is bedlve. Kihangsdlyoztam, hogy nem a
felelbssdg oldalarbl k6zelitettem meg a 4% k6vetel&dt, hanem a baleseti k o c k h t oUn, e e r t a "balesetmentedgi h
teljesftmdnyjutalom" mindenkire nkme azonos mdrtdkii kitexjeszt6stivel dn nem &tek egyet.
Utoljara a janulrban felfwesztett, b most ajra elkezdijdb "sztrajkW-r61
mondtamvdlemdnyt. Nemveletlena kttem idWjelbe
a sztrAjk szcit. Szerintem ugyanis amit a VDSZSZ januarban miivelt, az nem sztrajk volt, s o w i n u b b taosz Cs anarchiat
Amikor az utasok nem kapnak megfelelti kijdkoztakist, amikor a forgalomban r b z t vevb koll@Bk maguk sem tudjlk, melyik
vonat k6zlekedik, melyik nem, az csak felfordulast okozhatl Volt olyan ordgr6sz januarban, ah01 szinte valamennyi vonat
kazlekedett, igaz, olyan is volt, ah01 Allt a forgalom. Az utas feltilt egy vonatra, amely n d h a y Allomirssal oddbb meggllt, h
visszafordult, mondvan, a szomsz.4 dlomtrs a sztrajk miatt nem fogadja! Ha a VDSZSZ a mostant aatr&jkotis csak wen
kfwimithatatlanul tudja Bssmhozni, az mar 6nmagAban is fdl kudarc lesz! Lehet birmennyire isjogos a munkabeAntet6s,
ha nincs j61 megszervezve, ha az azonos munkakbrbendolgozb,a forgalom lebonyolil5sAban r a t vev6 munkaarsak az eltkrb
ezakewrvezeti hovatartozb miatt eleve nincsenek Bsszhangban, ez a kBrGlmdny a sikeres b e f e j d esdlydt nagyban
cs6kkentil Gask6 lir a f6rumon azt mondta, hogy bizonyos felmdrbek alapjh a VDSZSZ-nek igen jb a sajt6visszhar@a. Hat
nem tudom ..., en inkabb azt gondolom, ha megkdrdeane szkz embert, ligy a nagy tBmegbBl taklomra, k6zfflGk vajon Mnyan
t8mogatnlk a sztrAjkot? Atel fhlek, hogy rdundhhy naps eredmdnytele&g ut&nis, a k6zvdlem&y tiunogat8s8nak hianya
miatt akar tettlegewkgekre is sor kertilheff
ks m6g egy fontos kanllrndny! A VDSZSZ a mostani munkabesziintet2st hathroz&
i d d m a , a megegyezks alSr&&ig
hirdette meg! Azt kell mondanom, hogy ez tlil nagy 6nbizalomra vall! Ennyire Mtrak mbg mi, mozdonyvezetlik sem lettiink
volnal Pedig - a legkfsebb Bntettsdg ndlkGl dllitom -, 6sszetartasban, szervezetts6gben az e M helyen Bllunk. De mi t6rtknik
akkor, ha nehany nap utAn m€g mindig nem ktszik eredmdny? Ugye, a sztrajk f&jdre nem jar munkawr. Lesz-e el?& k i t a d s ?
Az 1995. kri 86 6rAs sztnijk tapasztalatai alapjln a hbtfordul6, tehat a hbt vdge, a k6vetkw.6 hdt kezdete vSzv&lasztb volt. A
mostani megtillas csiltBrt6ki napon kezdbdtk. Ettbl sdmitva az 5, napon kezdbdik a kl)vetk& hdt. Ha addig nem lesz
megegyds, a sztrajk folytat6dik. Vajon, val6ban fog-e folytat6dni3 Ha az ellenfbl (nem e&&gl)
kemdny lesz, miirpedig
annak lbtszik, nem lehetetlen, hogy hdtf6nsern indulnak el avonatok. T6bb napos eredmdnytelensdg u e n igen nagy az estilye
annak, hogy a jelentlis keresetveszteget sokan mar nem tudjak elriselnf, tehat kknytelenek lesznek felvenni a munkat.
Megiin&het, hogy a sztrajk kifullad, ehal. Egy Uyen 6ngblt csolk ki kellene valahogy vedeni, nem ...?
Kedws K
w Sem mozdonyvezet6kknt. sem MOSZ-tagkdnt nem kivzinok a VDSZSZ ellenkbasa, ellendrukkere lend. A
mostanra kialakult helyzet nern lehet drdeke sem a mu11kavitllal6knak. sem a szakszervezetekneksem. A rnegoldhsra azonban
nem tudok javaslatot tend, csak abban rembnykedhetek, hogy inkibb el6bb. mint ut6bb ez az a p t r e n d d d n i fog.
Nyiregyhdrza. 1999. augusztus 25-en

~dvcklettek
N h e d i Varga Qyulcl
moz&ny~ezetfi
Nyiregyhdza @p. Fbn
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Egyuttmukodesi megallapodas
a munkaltatoval
~ l o z i iMUNKAVEDELEM rovatunkban az erdekkepviseleti munkihoz sziikseges feltetelrendszerrel
foglalkoztunk, A torvenyben meghathrozott jogok gyakorldsa es a
kotelezettsegek teljesitese gazdalkodo szervezeteknel eltero feltktelek mellett valosul meg.
E&rt fontos, hogy a sajatos helyi
koriilmenyeket figyelembe veve a
munkdtat6val
egyiittmukodCsi
megallapodasban rogzitse a munkavedelmi bizottsag a kapcsolatuk
szabalyozasat. Az egyiittmiikod6si
megallapodas mind a munkaltato,
mind pedig a munkavedelmi bizottsag (kepviselo) szhll h a az elore
k i s z ~ i t h a t 6 ,rendezett, szabalyozott kapcsolat kialakitasaes mukodtetese erdekeben nelkiilozhetetlen.
A kepviselok megvalasztasa 6s a bizottsagok megalakulasa ota eltelt
id6 tapasztalatai bizonyitjak, hogy
lenyegesen jobb egyiittmiikodes va16sult meg 6s kevesebb volt a konfliktus azoknal a gazdilkodo szervezeteknel, ah01 megallapodast kotottek. Olyan tapasztalatra is fel kell
hivni a figyelmet, hogy esetenkent a
koriilmenyek valtozha, elore nem
latott esemenyek a megallapodas
modositast, tovabbfejleszteset tettek sziiksegesse. Mindez nem zarja
ki, hogy a munkavedelmi bizottsagok a leheto leghamarabb - a szakszervezet 6s az iizemi tanacs segito
kozremukodesevel - megallapodast
kossenek a munkaltatoval.
Az egyiittmiikodesi megallapodasnak celszeriien ot temakorrel kell
foglalkomia:

I. hiltalhnos szabalyok.
11. A munkavidelnli bizottsag
(lcepvisel6) nliikodtsi feltktelei.

111. A munkavedelmi bizottsag vezetojenek, tagjainak, a munkavedelmi ktpviselonek a vedettskge.
IV. A munkavedelnli bizottsag, a
mu~lkavCdelnli kepviselo joggyakorlash~akfeltetelei, eljirasi szabilyok.
V. A munkavedelnli bizottsig, kepviselo 6s a munkaltat6 indznlenyes
kapcsolata.

Nezziik meg tetelesen, hogy az at
temakor mit tartalnl azzon:

Ebben a fejezetben ajhnlatos rendezni a megallapodas megkotesCre
es esetleges modositasara vonatkozo eloirasokat. Ezek koziil ki kell
emelni a kovetkezoket:
1.) Kik a meghllapodhst kot6
felek?
Meg kell nevezni a munkiltat6t,
vagy annak reszleget, ah01 a munkavedelmi bizottsag (kepviselo) mukodik 6s a munkavedelmi bizottsagot.

2.) A megtillapodtisnak milyen
idijbeli Cs teriilcti hattilya van?
A megallapodas idobeli hatalyainal
felnieriilhet az a kerdes, hogy liatarozott, vagy hatarozatlan idore sz6ljon a megallapodis. A kerdesre csak
a helyi koriilmenyek ismereteben
adhato helyes valasz. Azoknal a
gazdilkod6 szervezeteknel, ah01
es6ly van arra, hogy a megallapodast Cvente vagy valasztasi ciklusonkent modositani, illetve finoniitani lellet, ott celszeriibb meghataro-

zott idore kotni a megallapodast. Ellenkezo esetben a hatarozatlan idore
sz61o megallapodb megkotese az
indokolt. Ilyen indok lehet a kozelgo privatizacio, vezetovaltozas,
romlo gazdasigi helyzet.
A munkavedelmi kepviselo valaszt b sajatossagab61 adodoan nem jon
letre automatikusan a munkavedelmi bizottsag. A torveny szerint, ha a
kepviselok szama a harmat eleri,
ugy onkentesen munkahelyi munkavedelmi bizottsagot hozhatnak
letre. Tobb valaszthsi korzet eseten
elkepzelheto, hogy tobb bizottsagot
hoznak letre a munkaltatonal.
Nagyobb, tobb telephellyel rendelkezo, teriiletileg 6s szaknlailag
tagolt munkaltattjnd lehetiiseg van
egy kozponti jellegu munkavedelmi
bizottsag letrehozasara. Ebbe a kozponti munkavCdelmi bizottsagba
peldaul a telephelyek gyaregysegek
munkavedel~ilibizottsagai delegaljak a tagokat. Ebb01 kovetkezoen
indokolt, hogy a gazdalkod6nhl mukodo kozponti munkavedelmi bizottsag es a telephelyeken mukodo
nlunkav6delmi bizottsagok is meghllapodast kossenek.
Ezekben a megallapodasokban a
teriileti szabaly rogzitese elengedhetetlen.

3.) Hogyan t6rtCnjen
a meghllapodhsnak az alslirhst
k6vetd esetleps m6dosithsa,
felmon dhsa, megsziin tetdse?
Az altalanos fejezetben celszerii kitenli ezekre a kerdesekre is. Az
alairast kovetoen elofordulhat, hogy
a felek koziil valamelyik valtoztatni
szeretne a megallapodas tartalman,
vagy fel akarja mondani esetleg azo-
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kat a reszeket, amelyek re6 nezve
kedvezotlenek.
A megallapodh esetleges kesabbi
m6dositasaval kapcsolatban, javasolhato, hogy a felek kepvisel~ibiil
a110 koziis bizottsagot hozzanak letre. A bizottsag feladata, horn elemezze a felek egyiittmiiktideset, az
egyiittmiikodest esetleg gat10 kdriilmtnyeket. Ezek, valarnint az idokozben bekovetkezett vdtodsok
alapjrin a bizottsag feladata olyan
modosito javaslat elkesziGse, amely
lnindket f6l s h h r a elfogadhato.
A hathrozott idore kotott megallapodas lejhrta elott, vagy a teljes
megdlapodas barmely fel dtal torGno felinondisakor a bizottsag feladata az uj megallapodas elokeszitese.
Celszerii kitemi a megallapodas
modositashak, esetleges felmond a s h & szabalyaira.
Elfogadhato szabalyozb ebben a tekintetben, ha a megallapodas modositasara n~indket fel lehetoseget kap.
A m6dosithi javaslatot irkban kell
eloterjeszteni es a nihr emlitett bizottsag tiz napon beliil kesziti el javaslatilt a midositasrol. A niegdlapodas reszbeni vagy teljes felmondasara
h k o ~ i honapos
l
hathidot javasolunk
kik6tni;'azonban az a l W t koveto
hat honapon belul a meghllapodb ne
legyen felmondhato.

4.) A meghllapodhs C r t e l m d h e l
kapcsolatps vitfik rebd&Cde.
A leggondosabban elkeszitett megallapodas trtelmezhse is vitka adhat
okot. EArt javasoljuk, hogy a megallapodhs elso aelmezesenek a joga a munkav6delmi bizottsagot illesse meg, esetleg ezekre az esetekre
a niodositast elBk6szito bizottsaghoz hasonloan a felek kozos bizottsagot hozzanak letre.

11.

A munkavkdelmi bizottshg
(kkpviselo) miikbdesi feltetelei.
A munkavCdelmi bizottsagok es a
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kepviselok jogainak gyakorlisd~oz
sziiksbges felteteleket a munkaltarollak kell biztositani. A Munkavedelmi torvkny a feltetelek koziil
nlegemliti:
- az indokolt eljiirashoz szukseges
atlagkeresettel fizetett szabadidot;
- a szukseges eszkozoket;
- egy valasztasi ciklusban legalabb
32 bras - amennyiben a munkavedelmi kepviselo munkavedelmi
szakk6pesitkssel rendelkezik, ugy 8
oras - kbpzksben valo reszvetel lehetoseget.

A torveny QtalAnos megfogalmazasat a helyi viszonyok es koriilmenyek merlegelesevel a megallapodasokban kell pontositani. A pontos
szabalyozsisnal nyilvaavalo, hogy
kulonbijzo Brdekek iitkdznek. Nyilvhvalo, hogy a munkaltato - mivel
a munkavedelmi bizottsag, illetve a
kepviselok mukodedvel kapcsolatos koltsegek ot terhelik - a torvenybe11nieghatarozottak szerint a minimalis feltetelek biztositasaban erdekelt. Ugyanakkor figyelembe kell
venni, hogy a munkavedelnii bizottsag 6s a kepviselok jogaik gyakorlasaval eppen a munkiltatot segitik
kotelezettsegei teljesiteseben.
A torveny az alapelvek kljzott kimondja:
"2. 8 (2) Az egeszseget nem veszklyezteto 6s biztonsagos munkavegA s kovetelmenyeinek megvalositasa - a munkavillalok eziratiyu felelossdgevel osszhaiigban - a munkaltati, kotelessege."
Ebb01 a szempontbol kozelitve a
munkaltato krdeke, hogy optimalis
felteteleket biztositson a munkavedelmi bizottsagnak es a kepviseloknek munkajuk vegzksehez. A torveny alapelvei is tiikrozik azt a
tknyt, hogy a munkavkdelmi feladatok vegrehajtilsa csak a munkavalla16k felelosseg teljes kozremiikod6sevel valosulliat nieg. A niunkavedelmi kepviseliik tevekenysege
nem meriil ki a munkaltatb fele
irhyul6 kezdemenyezkssel, hanem

a munkavdlalok felelos kozremiikodkseben is kezdemknyeziien lepnek fel. Ezek figyelem beveteleve1 a
torvenyben emlitett felteteleket a
kovetkezok szerint javasoljuk szabalyozni:

-

Az indokolt eljhrashoz sziikseges
atlagkeresettel fizetett szabadido
mertkkbnek megallapitisa az eddigi
tapasztalatok szerint a legtiibbet vitatott kerdes.
Irhymutatonak tekintik az iizemi
tanacsra vonatkozo eloirast a Munka Torv~~iykonyvebol:
"62.8 (2) Az iizemi t a n k s tagjait
havi niunkaideje tiz szbalekhnak,
elnoket havi munkaideje tizenot
szazalekthak megfelelo munkaidokedvezmeny illeti meg ..."
Termeszetesen e z csak irhyad6
mkrtek, minimumnak tekintendo.
Az egyiittmiikodbi megallapodasban a helyi k6riilmenyek alapjin
celszerii a munkaido-kedvezmenyt
megdlapitani, figyelembe veve a
m u n k ~ veszelyess4gizt, a teriilet
nagysigat, a munkavhllalok 16tszaniat stb.
A Munka Torvenyk6nyve lehetoseget biztosit m a , hogy az iizemi
tanacs tagjai 6s elndke r6sAre jhr6
osszesitett munkaido-kedvezmkny
felhasznalasdt az uzemi megillapod L a t6rvenytol elgraen is meghatirozhatja. A kedvezmkny m6rteke ebben az esetben sem haladhatja meg a tag, illetve az elnok
teljes munkaidejenek felet. A munkavedelmi bizottsag hltal kotott
megallapodasban ennek a z elvnek
az alkalmazasat is celszerii merlegelai.
Az eddig megkotatt megallapodasok alkaln~azasanak tapasztalatai
alapjhn felliivjuk a figyelniet m a ,
hogy a munkaido-kedvezminy felhasznalasSr01 nleg kell allapodni a
feleknek. Celszerii megallapodasban riigziteni, hogy a biztositott
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munkaidii-kedvezmenybe nem szC
mit bele a munkaadoval va16 tikgyalils, a munkavedelmi bizottshg u16sen valo reszvetel, a n~unkabalesetek kivizsgalashak iddtartama.
Nem s z h i t bele a munkavedelmi
kepziisen, tovabbkepzesen, szakmai
rendezvenyeken vali, reszvdtel idotartama sem.A kesobbi v i t a megeliidsere sziikseges a megillapodhsban rogziteni a munkaido-kedvemeny igenybevetelevel Cisszefiiggo eljtirlst is. peldaul a kepviselo
a szemlkn va16 dszveteli szandekirol elozi, nap ertesiti kozvetlen
munkahelyi vemtojet. Hosszabb
tholMtr6l kepzds, tovabbkdpzes
stb. legalabb hbom munkanappal
eliibb ertesiti vezetoj6t. A munkavddelemrijl s d l b torvkny Btlagkeresettel fizetett szabadida biztosithsir01 rendelkezik. Erre azkrt szukseges kit6mi, mert idokozben a Munka TGrvenyk6nyve m6dosult 6s az
ummi tanrics tagjai s d m k a tavollet
e s e t b tavolleti dij fizeteset irja elo.

-

-

Ki kell temi arra is, hogy szabadidej&ben vegmtt kepviseloi tevekenysegert pbldaul munkabaleset kivizsgdasaban valb rdszvetel milyen
ellentetelezesben reszesiil.
Felmeriilhet a kerdes, hogy a szabadidejeben vegzett tevekenyseg
fejeben ber vagy szabadido illeti
meg a kepviselbt. A munkavedelemrol sz616 t6rv6ny atlagkeresettel
fizetett szabadido biztosititsat irja
elb, nem emliti a szabadidare eso
htlagkeresetet. Ebb01 kovetkezden
dlszerii ugy megallapodni, hogy ha
a kepviselo indokoltan szabadidej6ben j i r el, ugy igenyt tarthat kompen&ios idore, vagyis az eljaras
idejeval csokkenteni kell a munkaideja. A Munka Torvenykonyve
szerint a kepviselo s z h i t r a is biztositani kell a szuksdges pihenoidot.

-

Miliden kepviselo eseteben felmeriil alapveto igenykent, hogy rendelkeziisere alljanak a legfontosabb
iuunkavedelmi jogszabalyok, szabvfmyok, biztonsigi szabalyzatok, a
munkabiztonsaggal
osszefiiggo
szakanyagok. A munka veg&sehez
feltetlenul sziiksdges irofelszereles,
azok es a szakanyagok orksenek,
titroldshak feltetelei.
Kiilonleges esetekben elofordulhat,
hogy a kepviselo a munkajat az atlagostol, megszokottol eltero koriilmenyek kozott vegzi. Ilyen esetben
munkaruha, vedoruha, ved~eszkoz
j k a szamira. Gyakran nleriil fel
igenykknt - nagyobb kiterjedesu, tagolt szervezet esetkben - a kozlekedesi eszkoz biztositbhak igenye.
A biztositott munkaeszkozok kozt
sorolando a hirkozleshez, a kdpviselok kozotti, a kepviselo 6s a bizottsag vezetoje kozijtti hirkozleshez
sziikseges eszkozok is.
A munkavedelmi bizottsag 6s a k6pviselok munkhjhak sikere szempontjabol l~tfontossagua miikodesuk nyilvhossaginak biztositasa.
Ezert celszerii a megallapodasban
rogziteni: a munkaltato lehetovk
teszi, hogy a 11lunkaltatCrna1 szokasos rubdon a nlunkavedelnli bizottsag vagy a kepviselo hireit, tajkkoztatasait kozze tegye. Ilyen lehet
nyonldai kapacitis biztositka a tajekoztatok keszit&sehez,uzemi lapban rendszeresen egy meghatarozott terjedelem, rovat biztosithsa
stb.

-

A munka veg&sehez sziikseges esz-

A mullkavedelmi kepviselok kepzesenek minimalis felteteleit rogziti
a Munkavedelmi torveny. A tapasztalatok szerint ez a 32 oras alapkepzks arra elegendo, hogy a munkavedelmi erdekkipviselet miikodesevel osszefiiggo alapismereteket
elsajatitshk a kkpviselok.

kaziik m e g h a h z b a szint6n nagy
koriiltekintest igenyel, mivel a koriilmdnydt61 fiiggoen re~ldkiviileltkro
eszkiizigknyek meriilhetnek fel.

A kepviseloi feladatok ellathsa
azonban inegkoveteli az ismeretek
boviteskt, a megjeleno uj jogszaba-

lyok, biztonsagi szabdyzatok megismeresCt. E&rt elengedhetetlen a
tovabbk6pzhs felteteleinek biztositasa.
Celszerii az egyiittmiikodbi megallapodasban rogziteni, hogy a munkaltato taniogatja a kepviselok tovabbkepzeset, szakmai rendezvenyeken valo reszveteluket. Ezek koze tartonlak peldaul a inunkavedeln ~ kepviselok
i
orszagos 6s regionalis tanicskozasai, az uj jogszabalyok megismereset es egyseges
ertelme&s6t szolgalo konferencia.
A munkiltakjnak es a munkavedelmi kepvjselonek is erdeke, hogy a
feltetelek meglete eseten mine1 tobb
iuunkavCde111li kepviselo szakiranyu tovabbkepzbben vegyen reszt,
munkabiztonsagi
szakkepesitest
szerezzen. Szamos megallapodhsban szerepel, hogy a munkiltato tamogatja a szakirhyu tovabbkepzest, vallalja annak koltsegeit.
Amennyiben nagyobb s z h u kepviselo miikodik a munkaltatonal, lehetos6g van arra, hogy a megallapodhban utemezzkk a beiskolhzasokat. PCldaul a kepviseliik egyik fele
az elso felevben, masik fele kksdbb
vesz d s z t kepzksben, illetve tovabbkepksben. Hasonloan celszerii
megallapodni abban, hogy szakirinyu konferencihkon a kepviselok
kozul hfmy fo reszvetelet teszik lehetove, utalva arra is, hogyan biztositjiik az ott szerzett ismeretek tovabbadastit a tabbi kepviselonek, az
krintett vezetaknek.
Az egyiittmukodesi megallapodhban - a munkavedelen~rol szolo
torve~lybeil felsorolt felt6teleken
kiviil - egyeb mukodesi feltetelekre
is indokolt k i t h i . Ezek a tkgyitechnikai, szemelyi 6s penzugyi
feltetelek.
A targyi-technikai feltetelek kozott
azokat kell rogziteni, amelyeket a
munkaltato biztosit a munkavedelmi bizottsag iguk6d6s6hez. P61daul
irodht, annak berendezeseit, az iroda
niukodesehez
elengedhetetleniil
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sziiks6ges szolgaltathokat (telefon,
postai szolgdtatis, sokszorositas,
karbantarth, takaritis stb.). A bizottsag iileseihez thrgyalo helyiseg
sziikseges, a hangrogzites, jegyzokonyv vezetes felteteleinek biztositasaval.
A szemelyi feltetelek k6ziitt szerepel a bizottsag vagy egyes k6pviselok adminisztracibs munkajC
hoz valo segitdgnyujtas. Cklszerii,
ha havi braszam keretben jeldlik
meg adminisztrator biztositasat, aki
a bizottsagi iileseken, thrgyalasokon
va16 kozremukodesen ti11 gondoskodik az iratkezelesrol is.
A munkavedelmi bizottsag mukoddsenek penziigyi felteteleit is celszerii egyiittmiikodesi megallapodasba foglalni, mivel a bizottsag
nem rendellcezik onallb bevetellel.
A bizottsag tervszerii 6s tudatos miik6des6hez elengedhetetlen a munk& elozetes tervezese 6s azok koltsegfedezetenek munkaltato altal
valo biztositasa, igyfelmeriilnek az
utazbi koltsegek, kepbsi-szakertoi
dijak, kozlonyok-szakanyagok beszerzesenek koltsegei.
Az elore becsiilt koltsegigeny alapj h hatarozhato meg a munkaltato
altal biztositott penziigyi taniogatas,
amelyet a bizottsag a gazddkodo
szervezetnel szokasok (utolagos) elsdmolassal hasznalhat fel. A konfliktusok megetozese erdekeben a
lehetd leghattirozottabban kell szabalyozni a p6nzeszk8zok felhasnalash~ak6s az azzal va16 elszhmolasnak a modjat.

111.
A munkavCdelmi bizottsfig
vezetbjCnek, tagiainak,
a munkavCdelmi kCpvisel6nek
munkajogi vCdettsCge.

A Munkavedelmi torveny garantalja, hogy a kepviselot nem erheti
hatrhy jogainak rendeltettsszeru
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gyakorlasa miatt. Ilyen hatrany lehet peldhul beosztasaban, szakmai
elomeneteleben valo visszavetes,
beosztastibol, rnunkakorebol valo
elmozditls. A torveny szerint a kepviselo munkajogi vedelniere a valasztott szakszervezeti tisztsegviselore vonatkozi, szabalyokat kell alkalmani azzal az elteressel, hogy
kozvetlen felsobb szakszervezeti
szerven a munkav&leltni bizottsagot, annak hianyaban a munkavedelmi kepviselot megvdaszt6 munkavallalokat kell 6rteni.A Munka
Torvenykonyve szerint a kozvetlen
felsobb szakszervezeti szerv elozetes egyetertese sziikseges a valasztott szakszervezeti tisztseget betolto
munkavallalonak a munkaltato altal
kezdemenyezett mas munkahelyre
valo beosztas&oz, tovabba munkaviszonyanak a munkaltat6 altal rendes felnlondassal torteno megsziinteesehez. A valtozi, munkahelyre
alkalmazott tiszts4gviselo mas
munkahelyre valo beosztashrol a
megfelelo szakszervezeti szervet
ertesiteni kell.
Ezeknek az elveknek a figyelembevetelevel kell az egyiittmiikodesi
megallapodasban rogziteni a kepviselok munkajogi vedettseget garantalo eljCutrst. Peldaul azt, hogy a
kepviselo athelyezksevel kapcsolatos munkaltatbi szandekrhl mennyivel elobb kell a bizottsagot ertesiteni. Figyelembe kell venni azt is,
hogy a leirt munkajogi vedettseg a
kepviselot megbizatashak megsziinese utan egy evig megilleti,
felteve, hogy tisztseget legalabb hat
hbnapon at betoltotte.

IV.
A munkavCdelmi bizottshg,
a inunkavkdelmi k6pvisel6
joggyakorltisnak felt&telei,
eljhrtisi szabhlyok.
A munkavedelmi kepviseloi intdzmeny ~nukodCsenekegyik legfontosabb garanciaja az, hogy a munkavedelemrol szi,lo tfirveny tetelesen

leirja a jogositvhyait. A munkaltat0 es a kepviselo, illetve bizottsag
egyiittniiik6desenek zakkenomentessege nagymertekben azon mulik,
hogy a jogok gyakorlasanak 6s a
kotelezettsegek teljesitesenek modjat a helyi sajatossagok figyelembevetelevel megallapodasba foglaljak.

A munkahelyek, munkaeszkoziik,
vedoeszkoziik biztonsagos dlapotanak, a munkavallalok felkbzitesenek 6s felkesziiltsegenek ellenorzkse kepviseloi jog. Ez megvalosulhat a kepviselo altal kezdemenyezett ellenor&ssel, vagy ugy is, hogy
a kepviselo reszt vesz a munkaltato
altai tartott szemlen. Az egyiittmukodesi megallapodasban rogzitheto
az ellenorzeshez sziiks6g.e~feltetelek. Peldaul a munkahelyre valo be1 6 ~ 6lelietosege,
s
a sziikseges kozlekedesi lehetoseg.
Tapasztalat szerint egyes gazdalkodo szervezeteknel az egyiittmukodesi megallapodisban rogzitettek
azokat a felttiteleket, amelyek alapjhn a kkepviselii reszvetelet biztositjak a munkaltatoi szemleken.
PCldaul:
- Minden honap u t o l d napjhn a
munkaltat6 a bizottsag rendelkezesere bocshtja a szemlek idobeni es
helyi beosztasht.
- A munkavedelmi bizottsag eln6ke koteles az Qintett kepviseloket
ertesiteni a szemlerol.
- A munkavedelmi bizottsag erksiti a kepviselo munkahelyi vezetojet arrbl, hogy a kepviselo a szemle
miatt tavol lesz munkahely6tol.
- A szenile jegyziikonyveben hitelesen rogzitik a kepviselo eszreveteleit.
- A szemle jegyzokonyvet nyolc
napon beliil lnegkiildik a kkpviselonek 6s a munkavedelmi bizottsagnak.
- Ha a kepviselo nem munkaidejebell vesz reszt a szemlen, kompenzaciokent szabadido j k riszkre.
Megteritik utazasi koltsegeit.
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- A munkaidejeben

szeinlen resztvevo kepviselo reszere atlagkeresetet fizetnek, a szemle ideje nem szamit bele a nlunkaido-kedvemienyebe.

-

Szabadida kompenzaciojat a kkpvise16 liarom honap atlagaban
osszevonhatja 6s egyben hasznalhatja fel.
A munkaltatoi dontks elokeszitedben valo reszvetel alapfeltetele,
hogy a munkavedelmi bizottsag, illetve a kepviselo idoben tudomast
szerezzen a dbnt6si folyamat beindulkkol, megfelelo ideje legyen a
dontesek kihatkinak tanulmanyoz k k a , allaspontjanak kialakitilsara.
Ezzel asszefuggesben a kovetkezo
szabalyozast vezettek be az egyik
nagyvhllalatnal :
- A dontes elokeszitesenek megkezd6sekor a muszaki vezerigazgat0 helyettes szemelyesen taj6koztatja a munkavedelmi bizottsag
elnoket a kovetkezokrol:
- a dontes celja 6s indokoltsaga,
a dontes kihatasa az egeszseget neln
veszklyezteto 6s biztonsagos munkakoriilmenyekre,
- az esetleges munkahelyi artalmak megelozesenek modja 6s eszkozei,
- a munkavallalok felk6szit6sevel kapcsolatos feladatok,
- a munkavallalokat erint6 fontosabb kerdksek (munkaszerveks,
munkarend, munkavallalok atcsoportositasa,
l~tszamcsokkentes
vagy iij munkavallalok felvetele).

- A ddntes megvalosulasakor
rendszeresen, de legalabb havonkent tajekoztatja a munkaltato a
munkavedelmi bizottsagot.

-

A munkavedelmi bizottsag igenye szerint szakertoi konzultaciora
biztosit lehetosdget a munkaltato.

- ~j munkahely letesitesekor, hj
technologia bevezetesekor igeny
eseten a konzultacios lehetodgen

t61 kiilso szakerto igenybevetelere is
lehetoseget biztosit a munkaltato.

- A dontes vegrehajtasakor a munkavedehii bizottsag eszrevetelere a
munkaltato haladektalanul, de legkesobb harom munkanapon beliil
valaszol. Az erdemi valasz niegadasara a muszaki vezerigazgato helyettes jogosult.

- A munkavedel~iliiizenibe lielyezest megelozo vizsgalatban reszt
vesz a teriiletileg illetekes munkavedelmi kepviselo, tovabba a munkavedelmi bizottsig altal niegjelolt
kepviselo, vagy a bizottsag vezetoje
is.
A munkavedelmi bizottsag tajekoz6dasi igenyenek fejlesztese erdekeben az egyuthniikodtsi megallapodasban erdemes a reszletekre kitenli. Evol a kovetkezokeppen rendelkezik az egyik egyiithniikodesi
megallapodas:

-A

munkavedelmi bizottsig az
egeszseget nem veszelyezteto 6s
biztonsagos munkavegzbssel osszefiiggo tajekozodasi igenyet a tema
6s a tajekoztatis javasolt idopontjanak ~ilegjelolesevela niuszaki vezkrigazgatohoz juttatja el.

ben, a lnunkabalesetek alakulasarol
a rnunkavedelmi vezeto rendszeresen, de legalabb havonkent tajekoztatast ad a munkavaelmi bizottsag
vezetojenek.

- A munkavedelmi kCpviselok jogosultak tajekoztatast kerni az illetekessegi koriikbe tartozo teriilet gazdasagi vezetojetol minden olyan
kerdesben, anlelyek az adott vezeto
hataskorebe tartoznak.
A munkavedelmi kepviselo reszt
vehet a munkabaleset kivizsgalasaban, az arra jogosult kezdemenyezbsere kozremukodhet a foglalkodsi
megbetegedesek koriilmenyeinek
feltarasaban. Az egyuttmukddesi
ruegallapodasban sziikseges rogziteni az eljarassal osszefuggo egyiittmiikodesi kerdtseket.
Alapveto kerdes, hogy a munkavedelmi kepviselo, illetve a bizottsag haladektalanul tudomast szerezZen munkabaleset bekovetkezkserol, foglalkozki megbetegedes elofordulis~rol, lehetosege legyen a
kivizsgalasban folyamatosan reszt
venni, eszreveteleit megtehesse. Az
egyuttmiikodesi megallapodasok
ezzel kapcsolatban a kovetkezii
egyuttlllukodesi feladatokat hatarozzak meg:

- Az igenyben a munkav&Iehni bi- - A munkavedelmi vezeto a tudozottsag megjeloli, hogy szbbeli vagy
irasos thjekoztatasra tart-e ighyt.

- Ket lieten beluli tajekoztatasra a
munkaltato csak rendkivuli esetben
kotelezett (n~unkavallalokelete, testi epsegenek kozvetlen, sulyos veszblyeztetese, vedoeszkoz ellkas
sulyos zavarai stb.).
-A

niunkavedelini bizottsag szamara a munkiltato gazdalkodasaval, piaci poziciojjival, strategiai
donteseivel kapcsolatban kizirolng
a muszaki vezerigazgato jogosult
taj6koztatast adni.

-

nlasara jutott munkabalesetrol 6s
foglalkozasi niegbetegedesrol haladektalanul tajekoztatja a munkavedelnii bizottsag elnoket es az illetekes kipviselo t.

-

A munkavedelliii bizottshg jogosult a llataskorileg illetekes kepviselo mellett tovabbi kepviselot
delegalni a vizsgalo bizottsagba.

- A munkavedelmi kepviselo eltero
velemenye eseten a jegyzokonyv
lezarasa elott egyeztetesi eljkast
folytatnak le.
-

Munkavedelnli eljarasi kerdesek-

A munkaltato garantalja, liogy
sikertelen egyeztetes esetkn a kepvi-

1999. szeptember

selonek lehetoseget biztosit eltero
velemenyenek a munkabaleseti
jegyzokonyvon torteno feltiintetesere.

- A munkaltato megtkriti a munkabaleset kivizsgaIas6ban resztvevo
kepviselo felmeriilo k6ltsegeit. A
kivizsgalasban tliltott id6 neni
szamit bele a kepviselo niunkaidokedvezmenyebe. Amennyiben szabadidejkt veszi igdnybe a kivizsgdas, r e s g r e azonos merteku
szabadido kompenzacid jar.
A munkavedelmi bizottsag (kepviselo) munkahelyi munkavedelmi
program keszitksere tehet javaslatot
a munkaltato reszere. A javaslat
megtetelevel 6s a program kidolgozbaval osszefuggbben a kovetkez6 eljirrbokat szukseges rogziteni az egyiittmukodesi megallapodasban:

Mozdonyvezetdk Lapia

- A munkavedelmi bizottsag 6s a
munkaltato egyiittnlukodve gondoskodik a program megismerteteserol. Ehhez felhasznaljak az iizemi
ujsagot 6s a munkahelyi hirdeto
tablikat.
A munkavedelmi bizottsag egyik
legfontosabb joga a munkavedelmi szabalyzat kiadasaval, illetve
modositasaval valo egyetertesi
jog. Nagyon fontos, hogy az
egyetertesi jog gyakorlasa ne
egyszeru aktus legyen, hanem a
niunkavedelmi bizottsag kepvise1oi folyaniatosan reszt vegyenek a
szabalyzat kidolgozasaban, egyetertesuket reszfejezetenkent is
gyakoroljak, esetleg felliivjak a
figyelniet azokra a problemakra,
a~ilelyek esetleg kizarjak az
egyetertes megadasat.

Korabban iranyelv liatarozta liieg a
niunkavedel~ili szabilyzat tartal- A munkaltato evente keszit mai, alakszerii kovetelmenyeit. Ma
niunkavedelmi programot a munka- mar jogszabaly nelii tartalniaz a
vedelmi bizottsag javaslatainak fi- munkavedelmi szabalyzatra votiatgyelen~bevetelevel.
kozo alaki 6s tartalmi kovetelmb
nyeket. Ezert fontos, hogy elso 16- A munkaltato a targyevet meg- pCskCnt a munkaltato 6s a munkaelozo evben legkesobb november vedelmi . bizottsag megallapodjon
vegeig tajdkoztatja a tnunkavedel~ni abban, hogy milyen kkrdesekkel
bizottsagot a kovetkezo evben ter- foglalkozzon a szabalyzat. Celszevezett niunkav6delnii fejlesztesi rii, ha a korabbi evek tapasztalatait
elkepzelesekrol, lelietosegekrol, al- felhasznilva dontenek ebben a kerdesben. (hataly, iigyrend, szemklyi
ternativikrol.
feltetelek, alkal~ilazas feltetelei,
- A munkavedelnii bizottsag prog- niunkavedel~nieljarasi kkrdesek, ramjavaslatat legkesobb a tiirgyevet oktatas, szenile, ~nunkabalesetkimegelozo deceniber kozepeig atad- vizsgalasa -,munkalielyekre vonatkozi, specialis eloirasok, munkaja a munkaadonak.
vedel~ili iize~nbe helyezes, \redo- A vegleges program kidolgozasa eszkoz ellitas stb.)
soran a aiiunkaltato kepviseloje folyamatosan egyeztet a niunka- Az egyuttmiikodesi megallapodas
vedelmi bizottsag vezetojevel.
alkalmas arra, hogy szabilyozza a
munkavddelmi szabalyzat hatidyo- A vegleges program megvita- sulashiak figyelemlnel kiseredt, a
tasara a munkavedelmi bizottsag- szukseges modositassal osszefiiggo
eljarast. Peldaul:
nak lehetoseget biztosit.
Negyedevenkent tajekoztatast ad a
bizottsagnak a program vkgrehaj- - A mu~~kavedelmi
bizottsag 6s a
munkaltato rendszeresen, de legtasirrol.

alabb evente egy alkalommal megvitatja a mutskavedelmi szabalyzat
~Cgreliajtdsanaktapasztalatait.

- A tapasztalatok alapjtin a ssziiksegesse valo modositasok elokeszitksere kaz6s bizottsagot hoznak letre.
-

Barmely fel jogosult kezdemenyezni a munkavidelmi szabiilyzat
mbdositasat. A modosit6 javaslatot
irlsban kell megtenni.

v.
A munkavkdelmi bizottshg,
a kkpviselii Cs a munkhltat6
intbmCnyes kapcsolata.
A bizottsag, a kipviselo es a munkaltatok internenyes kapcsolata elsosorban a torvenyben leirt jogok
gyakorlasan es kotelezettsegek teljesitesen keresztul valosul meg.
A m u n k m e d e h i torveny szerint a
bizottsagot a kepviselok hozhatjiik
letre, ebb01 kovetkezoen csak ok a
bizottsag tagiai. A bizottsag tirrgyalaski azonban a bizottsag kezdemenyezesere - a munkiltato vagy
hatiskorrel rendelkezo megbizottja
koteles reszt venni.

-

A tapasztalatok szerint ttibbnyire
nem a munkhltati, vesz reszt a bizottshg uldsein. Ezert fontos, hogy a
meglllapodas riigzitse - a munkavedelnii iigyrend figyelembevetelevel -,hogy beosztas szerint ki a
partnere a munkav6delmi bizottsagnak, aki az iileseken reszt vesz.
Lenyeges szempont, hogy a bizottsag csak olyan partnert fogadjon el,
aki altala~iosan,vagy egy adott tirrgyalasi khdesben tknylegesen intezkedesi hatiskorrel rendelkezik.

(Kisziilt
a VEGYIPROP
kiskilnyvfdraalapjan.)

Dinar'Istvdn,
Veres Gy6zo
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Bbw-Kbkun Megyei hkormbnyrat
K6rhhz
Szaksze~erefiBbottsbga
60(10 Kecekemit, Nyiri lit 38.
Td.: 7W1-781

W e l t Elndk (h!
lisztelettel Bs megbecsiilessel kijszontelek Bs a Szakszervezeteteket, ami4rt nem csatlakoztoka (3ask6 vezette VDSZSZ
sztrajk felhiv&shhoz.
Az orszagot sirjto sorozabs termeszeti csapasokat is biztosan
figyetembe vettbtek, arnikor igy dontiittetek es igazatok van, ez
a vaMdi Csztess6ges erdekvdelem.
A megiteles is, s az elismeres sem marad el, hogy a Vasutas
Szak-szervezettel igy dontottetek es szeknyebb juttathokkal is
bebritek az iden.
Nem 'vasaroltak? 0s vettw meg a ket szakszervezetet, ez Gask6
~ isk.
r hazudozasainak es felel6tlen dlitisain egyike.
Tudjabk a~e@sz&giigyi dolgoz6k nagyon rossz bbrhelyzetet,
allas onbtolM a mi berharcunkat is tirnogatjatok.
A M h vezetBs6vel k6tott megitlapod&saitokkorrektek, t6vOnyesek 6s a szakszervezetek kozott is szimpatiat v4t ki, hogy
beta@tok.
Elniik Ur! Levelemet nyilvhnosan is felhasznalhatjatok.
KecskernS 1999. augusztos 5.
Szakszervezeti ~dvdzlettel:
R6zsavSlgyl Ferenc
Kacskemet, Megyei Kdha'z
LIG4 Szakszetvezet titkara

'

A harmadik reprezentativ vasutas szakszervezet lefujta a ma
reggelre bejelentett, hathrozatlan idejii sztrhjkot, mert sikertllt
a munkaIlgy i kapcsdatokban keletkezett feszultsegeket feloldani. A Mozdonyvezetdk Szakszervezete az alabbiak szerint
et-tdkeli a kialakult helyzetet.
1. A harmadik reprezentativ szakszervezet tudomasul vette,
tehdt elfogadta a MAV Rt., a Mozdonyvezetdk Szakszervezete 6s a Vasutasok Szakszervezete bltal, az 1999.&re megkbttatt Mrmeglllapodast, lemondott az ez evi Mremelksi kCivetel&wMl.
2. A rnunkatkgyi kapcsolatokat rendez6 megdlnpodast a b h kbvetelds nelkul is halaszthatatlan volt megkotni, igy auguszlust61 a MAV Rt. penzben megvhltja a munkaid6-kedvezmkny fel nern haszniilt dsztt.
3. A MAV Rt. nern kbtbtt Mrmeghllapodast a sztrhjkot kilhtasba helyez6 szakszerveze;tel. Olyan sziindiknyilatkozatot
irtak all, amely szerint aMAV Rt., majd a vasliti hrdekegyeztet6 Tanhcs eldtt javaslatot tesz bizonyos Mrkorrekciokra.
A szhdkknvilatkozat nern tartalmaz semmi konkretumot,
szhzalkkban: vagy forint Crtkkben, az ott megfogalmazott
igkrvdny nern koti a tabbi szakszervezetet, fdleg nern ugy,
hogy megvslltozzanak a kialakult jbvedelemarhnyok.
4. Tehht a tkgyal8sok -a munkaugyi kapcsolatok kivttelevel
- kudarccal z h l t a k . Az eredmhytelenseg azzal a veszcill~el
jiu, hogy a harmadik reprezentativ szakszervezet 6s a MAV
Rt. b i t a j a ratorl6dik az 6szi Wrtirgyalhsokra, indokolatlanul hatrdtatva az eredmdnyes thrgyalbok lefolytathsht.
5. A Mozdbnyvezetdk Szakszervezete es a Vasutasok Szakszervezete infcamhcibi szerint a mostani sztrajkkidrlet tamogatottsaga mtlyen alatta maradt a januhri sztrajknak, ami
egydbkht rdszleges es sikertelen volt.
Budapest, 1999. augusztus 26.
Mozdonyvezet6.k Szakszervezete

1999. sze~tember

Tiibb mint egyhetes kemCny tiugyalassorozat C s
sztr5jkfenyegetCs u t h a Vastiti Dolgoz6k Szabad Szakszervezete (VDSZSZ) eljutott oda,
ahonnan kiindultak, kijveteleseikbdl j6szerivel
semmi nern val6sul meg idkn. Pedig a kiinduliis
nern volt rossz.
Egyreszt a VDSZSZ magabiztosan lobogtathatta
a LegfelsBbb Bir6sAg hatkrozatat, ami azt illapitotta meg, hogy a a v nern kiithetett volna
kuldn bCralkut a mhsik ket szakszervezettel,
legalabbis olyat nem, arni kollektiv szerz6des
erejii. M&r&zt berkdve telCsuk is j61 megfogalmazott volt, nern kkrtek mast, mint hogy ne
legyen kulbnbskg a munkavallal6i csoportok
kiiziitt, mindenki kapja meg azt a sz6zalCkos
niivekmknyt, amit a legjobban jiu-tak kaptak.
Peldaul a mozdonyvezetijk - ahogy sokszor
hangsulyozEik a VDSZSZ vezet6i.
Persze a keplet megsem volt ennyire egyszerii.
Ha ugyanis a VDSZSZ-nek sikeriilt volna b k mennyi pluszpCnzt kicsikarnia a Mv-t61, a
megallapodhst a m&ik kkt szakszervezettel is
ala kellett volna iratnia. EllenkezB esetben ugy
j5x-t volna el a VDSZSZ, amiCrt a Legfelsdbb
Bir6sag marasztalta el a mult 6v vegi kuliin
bCralku megkdtdit. Csakhogy az emelCs nern
Crintette volna a mozdonyvezetdket, igy semmi
krdekiik nern fiizddijtt a csatlakozCishoz. Arr6l
nern beszelve, hogy a k$t masik reprezentativ
szakszervezet k s a VDSZSZ k6zbtt el@ kielezett
a viszony, elijbbiek tdbbsziir megerdsitettek,
hog. 6rvCnyesnek tekintik a bCremelCsrii1 k6tbtt szerz6dCseket. s a meghirdetett sztrajkot
sem l5mogattAk.
Azt a kilathba helyezett sztrgjkot, melynek
sikeressege amugy is elCg kktseges volt. Emlekezhetiink a januari nkgynapos VDSZSZsztrzijkra, amikor csak minden tizedik vonat
nern kozlekedett. ValBszinii, hogy a munkabeszuntetks most sem kapott volna nagyobb Gmogat5st.
Megvonva a mkrleget. ugy tiinik, hogy sok hiih6
volt - semmikrt. Illetve egy igCrvCnyCrt, hogy a
beremelksek korrekcibjat aj6vB evre vonatkoz6an majd megvizsgAlj5.k. Meg mCg valami. A
VDSZSZ-tisztsegvisel6k ezentul nagyobb tiszteletdijat kapnak.
(Magyar H irlap, augusztus 2 7.)
HAJNALbLC)

1999. szeptember

Mozdonyvezetdk Lapja

15

MbrV DEBRECENI J A R M ~ J A V ~KFT
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4034 DEBRECEN, FARAKTAR UT 67.
Telefon: 36-52/450-240
Telefax: 36-52/314-725

MI NEMCSAK A S~NEKEN
TORODUNK ONNEL!
AjBnlatunkb61:
B E L F ~ L D INYARUT~:
GydgyZi[liildsekat egksz orszdgban
(Miskolctapolca, Hajduszoboszl6, Gyula,
Biikfiirdo, Heviz, Alsopahok, Zalakaros,
Harkhny)
StciUdsfoglalcis
Sopron, Pecs, Eger, Debrecen.
HegyvidCki iidiilbek: ~ s z a kKozephegyseg
i
(Szilvasvarad, Galyateto, Lillafured),
Mecsek 6s kiirnykke (Szentmartonpuszta,
Szigetvar, Orfii, Sikonda),
Bnkony (Bakonybkl, R a e )

-

sajat tulajdonlj, tljlnyomas nelkiili
folyekony anyagok (asvhnyolaj, gazolaj,
benzin es szarmazekaik)
szallita&ra alkalmas vasuti tartalykocsijaink
berbeadasrira,

- ilyen tipuslj tartalykocsik gyarttshra,
javitasara, tovabba:

- gazszallit6 tartalykocsik
- vegyipari termeket (savat, Iljgot)
szallit6 tartalykocsik

- elelmiszer-iparitermeket
szallit6 tattalykocsik

Vizpart:
Orfii, Sikonda, Dunakanyar

- nyitott es kiildnleges kialakitasu
teherkocsik fut6 es fdvizsga
javitasi munkainak elvegz6sereI

Kastklyszdlldk:
Lillafured, Szirak, Szerencs, Szilvbsvarad,
Bikal, Szentmhrtonpuszta

KULFOLD:
MUNCHEN: Sorf'esztival busszal, 3 nap,
sdllodai elhelyez6s: 29.000 Ft-t6Vfo
P ~ G A panzio**,
:
2 agyas szoba, 4900 Ft/G/c5j
BECS: hotel*, 2 agyas szoba 5900 Ft/filkj
PARIZS: hotel**, 2 agyas szoba 5000 Ft/To/kj
Indihn nyhr Horvhtorszhgban
(hotel vagy apartman),
Olaszorsz~gban(apartmanok)!
Last Minute utak:
Gbr8gorszBg, Spanyolorszhg, 'IBr~korszhg!

- mobil tartalyok held tisztitashra
(khrosanyag elhelyezessel),

-

tattalytest gyartas es az ezzel dsszefiigg6
munkak, pl.: tartalytest h6szigetel6s1valamint

- lakatos, hideg- 6s meleg-megmunkalasi
tevekenyseg (esztergalyozas, maras,
gyalulas, gepi 6s kezi tiizikovacsolas,
sajtolas, lemezdarabolas stb.) vegzedre.
VARJUK SZ~VESERDEKL~DESUKET
A FENTl C~MENSZEMELYESEN
VAGY TELEFAXON!

Szeretetfel vcirjuk az erdekl6"dket irodcinkban!
Jelen tkezCs: U-Tours,
a Keleti pu-on a 13-as vagcinnyal szemben.
Tel.:343-02 73 Vasziti tel.:23 19

MAV DEBRECENI JARMOJAV~?~ KFT

Felel6sstfg
A sikertelen sztrijkkis8rletu t h (augusztus 26.) ma mQg
Mke van a MAV Rt. 6s a nrnunkav~llal6kk,
valamint az
oket kepviselo szakszervezetek kOz6tt.
Most valt ismerttC, hogy a kormany a 2000. Cvre 8,2%-os
bCrndvekedCst v&, 1-2%-os re6lnovekedCs mellett, igy mint mindig -most is nehdz oszi thrgyalasok el6tt hllunk,
most is szuksdg lesz a mozdonyvezetoi osszefogasra,

felelossdgre. Az elmult hetek tanusaga szerint ez afelelos
magatartas fel6rt6kelbdOtt.
- 5 ..=
1 j:
A mozdonyvezetoi kar tlem engedl~etimeg mutlkaja
trtdkenek masok Clltali lebecsules6t, es az augusztusi
negativ tapasztalatok miatt is minttit kell mutatni a
hatarozott - de nem p6tcselekvesekbol 1116, vadaskodasra alapoz6 - magatadsb61.
Dr. Borsik Jdnos
A

Tudjuk hany ora van!
LetszClm es oraadatok 1999. jdnius-jlillus (44 munkanap)
Szolgalati
hely

Bp. Ferencv.

Bp. Eszaki

Kot 6ra

Allomhy

Szolg.
6ra

ffifizetett
Ril6ra ,,-"6ra

330

86 941
335

1132
4

874
3

334

64 199

1260
7

813
4

334

Szentes

337

235

Szolgalati
hely

Allomhy

Szolg.
bra

168

47 745
353

2646

46
0

334

20

221

61 602
338

857
5

143
1

334

Skscsaba

Kifizetett
Ubra ,f '6ra

Kot. 6ra

Szolnok

307

83331
332

689
3

1325
5

334

Pecs

172

47 017
334

271
2

596
4

336

Sz.fehe~&

399

103489
336

665
2

203
1

334

Domb6var

296

77 823
327

172
1

1948
8

334

37

11035
340

360
11

190
6

334

Nagykanizsa 189

51 851
331

341
2

714
5

334

254

70 517
340

1277
6

196
1

334

Szombathely 204

54 468

1082
7

532
3

334

338

123

32320
336

316
3

120
1

334

Celldomolk

187

51 417
332

247
2

602
4

334

5

1486
334

0
0

4
1

334

Zalaegerszeg

89

22 835
323

25
0

823
12

334

Miskolc

472

131 637
336

2262
6

1474
4

334

ZAhony

142

37755
334

140
1

133
1

334

Debrecen

361

95 845
332

1003
3

1741
6

334

B.gyarrnat

57

18163
346

1071
20

12
0

326

Nyiregyhka

230

65 829
348

2640
14

114
1

334

Vesztd

55

14 797
338

97
2

51
1

334

Szeged

219

57311
331

1111
6

334

Ha16zat

4750

1 289 411
336

19 076 13 766
5
4

334

Bp. D6li

Gydr
Hatvan

Bp. Nyugati

525
3-
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