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A munkhsszolidaritBs iinnepCn oszinte szeretettel koszontom valamennyi jelenlCv6 szakszervezetet 6s
szakszervezeti tagot. Koszontom a szhndkkukat, hogy vithikat fklreteszik, Cs trdekkrvCnyesit6
munkhjukat osszehangoltan kivhnjhk folytatni.
A vilhg megvhltozott koriilottiink. Az CrdekvCdelem Cs trdektrvenyesitks r6gi formhi, ha ervbnyuket
nem is vesztettCk el, j6rCszt elavultak.
.
Az ipar szervezettskge napjainkban mhs, mint egykor volt. NemzetkozivC vhlt, s az ipari munka minden
korhbbinhl nagyobb felkCszultsCget, mClyebb szaktudht igCnyel. Ugyanez CrvCnyes az CrtelmisCgi szakm&a is: a szaktudhs m e ~ j u la, medjulhsra ktpes szakrnai ismeretek CrtCke egyre jobban novekszik,
eddig ismeretlen szakagazatok jelentkeznek. A munkaadbk kozott is mind nagyobb shllyal vannak jelen
a nemzetkozi vhllalatok, amelyek egyre rugalmasabban alkalmazkodnak a piac pillanatnyi koriilmknyeihez.
A rendszervhltozb 6ta az hllam nem gyhrnkodik a szakszervezeteken, de mind kevbbk kCsz rh, hogy a
munka ktpviseloivel trdekegyeztetest folytasson. Megniitt a szakszervezetek nemzetkozi osszefoghshnak fontosshga is.
Napjaink szocihlis problCmhi koziil a legsulyosabb talhn a munkanClkiilisCg, ami immiir az eur6pai t h sadalmak kozos fenyegetCsCvC vhlt. A tCny kozismert: az egyesiilt Eurbphban cClul tiiztkk ki a
munkanClkulisCg elleni kiizdelmet. Ami szinten nemzetkozi osszefoghst igCnyel, thsadalmi felelossCgtudatot mind a munkaad6kt61, mind a munkavhllal6k szervezeteitol.
Mir nemcsak a problCma Bltalanos, de a szolidariths kknyszere 6hatatlanul is htnyidik az orszighatkokon. A nemzetkozi tapasztalatcsere e tCren is elkeriilhetetlen, kivilt akkor, ha az eur6pai nkpek kozossb
,.,
gCnek jogilag is taglhvi lesziink.
,,!+;. , ,.
A munkanClkiilisCg, mi6ta a vilhg vilhg, mindig nehezitette az hdekvkdelmet.
" '
Foleg kis lktszamh munkahelyeken Cs a munkanClkiilisegtB1 kiilonosen sujtott teriileteken.
A szakszervezetek szembesiiltek korhbban kovetett gyakorlatuk 6s a thsadalmi val6shg ellentmondhsaival. Szivembdl kivhnom, hogy osszefoghsuk elmtlyiilt, tisztk6 munkht eredmCnyezzen. S a
nemzetkozi tapasztalatok egyeztetCse rCv6n sikerrel tudjhk kidolgozni a megviltozott Cs szakadatlanul
vhltoz6 koriilmknyek kozott az 6rdekvCdelem Cs CrdekegyeztetCs m6dszereit.
~gyszintknszivembol kivhnom, hogy a kormhnyzati szervek ismerjCk fel a szakszervezetek Cs az hllam
egyiittmiikodksknek fontosshght, sot nklkiilozhetetlensCgCt, 6s a tiirsadalmi szolidariths jegykben
kozosen, osszehangolt munkaval legyenek kkpesek vhlaszolni a munkahelyteremtks feladatiira, a
n~unkanClkiilisCgmegfCkezCsCre Cs a munkaviillalbk korszerii tudhsszintjCnek megteremtksQe irhnyul6
kihivhsra.
MeggyozodCsem, hogy az kvszhzadnhl is rCgebbi gyokerekbal thplhlkoz6 szakszervezeti mozgalom
kCpes a megujulasra, s tovhbbra is hatkkony eszkoze marad egCsz Eurbphban, s Magyarorszhgon is, a
munkavallal6k CrdekvCdelmCnek.
J:: :
Goncz Arpad, a Magyar Kiiztrirsasbg elnoke
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zetek felett aratott gighzi gy6zelm6t hirditi.

kteatos
hatja
moztotta,
szervezesztrhjktor0 mozdonyvezet6k "jelkkpesnek" mondott
zi, hogy a szakma
megtorkse volt az elsiidleges cC1. Nem titok,
esztksen ti1 voltak kri-

Egyik ilyen hely volt Mezohegyes is, ah01 a
egyik pillanatr61 a maet6k felvettkk a munkht,
a a MAv sajtbpropagantisztkisa CrdekCben iiprilis
sre hivtuk az krintetteket. A
evo kollkgiik a MOSZ elnokb
nek, alelnokkek es teriilet iigyvivojenek
alapjhn is rnegismerhett6k a
CnCseket, melyeket a sztrtijk ideje
alatt a MrendeltsCg vezetojhek skjitb61 hall>

A k8lcsiin& besz6lgetbekb61 kideriilt, hogy
a tiimeges munkafelvktel a hihnyos tijkkoztathsbbl, a helyi iigyvivot Crt thmd&okb616s
a hatart ne-m ismera egyCni temrizikb61
fakadt. A "m6zesmadzag" a mell6kvonalak -

sztriijkellenes magatarthibbl fakadb - megmenttse volt. Az egyCni h o d l l h is nagy
mCrtkkben befolyholta az akkor kialakult
helyzetet. Bizonyos mozdonyvezet6i kiir6k
( m y e k ne? a legletepheltebb fordul6kat
jhrisk, 6s lehkt; hbgy ne& is vkletleniil),jelent6s nyomist gyakoroltak' - bizonyos segitskggel - a sztdjkolni szkndkkozbk k6rCben.
FCltek az emberek, s arni legbomasztbbb,
hogy egymhstbl is. Ilyen lCgkijrben mCg a
bfitrak is megszeppennek. ojra kell bpitkeznie szervezetihek mind emberileg, mind
szakmailag tiimadhatatlan iigyviviit kell
vilasztania a mezohegyesi rnozdonyvezeto
karnak a lemondott tisztsCgvisel6 helykre,
akinek elsh feladatai kiizt a bizalmi lCgkiir
visszahllftssa kell, hogy szerepeljen. A tagcsoport sajat felel6ssCge lesz, hogy a jovoben
a szakma egCsze visszafogadja soraiba a
mezohegyesi kollCgBinkat, vagy magukra
maradva vhllaljfik, hogy egy olyan Iegkiirben
folytatjiik munkhjukat, ah01 egyik mozdonyvezeto a mhik farkashvii vhlik.
Hatakony thjCkoztat6 munkara lesz sziikskg a
jevoben, tarthatatlan, hogy a Kollektiv
Szerziidksben rijgzitettekral a dolgoz6kat a
kirendeltskg vezetoje tiijCkoztassa. Meg kell
ismerniiik az embereknek a KSZ-ben riigzitett jogaikat, azok hatbkony alkalmazhat,
mert ezek elmaradha esetCn a jovoben is
rnegfClemlitb Cs terror lesz az ur.
RmClhetbleg a szakmikrt a k6vetkezS generiici661-t krzett felelBssCg vezCrli a vhlasztiisokon r6sztvev6ket7kozos gondolkodiis a szakma egCszCCrt, mert ha ez elrnarad, akkar az
elszigetelBd6.s mindenkire nkzve szornorh
jiiviit vetit eliire.
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...a tagdijr61 ...
Immhr tknykht kell tudomhsul vennunk, hogy
a I ~ Rt.
v politikai, kormhnyzati utasitbra
mintegy rnegbiintetve enel az eredmenyesen
sztrajkot szewezii Mozdonyvezet6k SzakszervezetCt, Cs kozvetve az grdekeiket Crv4
nyesito sztraijkol6 mozdonyvezetoket hpilis
15-to1 nem vonja le a szakszervezeti tagdij& a
munkabkrbol. ~vtizedesrendszert riig fel ezzel,
nyiltan vhllalva azt a cblt, hogy a szakszervezeti mukodks anyagi alapjait sz6tzilhlva
t~nkretegye a Mozdonyvezetok Szakszervezetkt, amely - elfogulatlan vklemknyek
szerint is phratlanul sikeres volt a rendszervhltiist koveto elso tiz kvben.
Ez a kormhnyzati, munkhltat6i szhndkk ks cklfelelosen gondolkod6 tagshg mellett - nem
val6sulhat nleg. Bhr kt:tst:gtelenul nehkzkesebb, kellemetlenebb, idoigknyesebb a szakszervezeti tagdijat "beszedni", de a tagcsoporti
vklemknyek 6s a teriileti tapasztalatak azt mutatj&, hogy a mozdonyvezetiik thrsadalma ezt
a kultGr6latlan 6s kodntsem eur6pai tAmadht
ki fogja vCdeni.

Tisztelt Tagtairsak!
A Mozdonyvezetok Szakszervezetknek tovhbbi
miikodkse csak pontos, 6s megbizhat6 tagdijfizetks esetkn garanthlhatb. A foglalkoztataisbiztonsaig, a Kollektiv SzerzodCs, a novekvB rehlkereset nem a mindenkori hatalom,
vagy a munkhltat6 adomhnya, ezekkrt 6vr81
Cvre "harcolni kell". Ehhez - mint mhr rt:gbta
tudjuk - nem csak szellemi, hanem anyagi toke
is sziikskges.
A Mozdonyvezetiik Szakszervezete Rendkiviili Kongresszusa donthei alapjhn a tisztskgviselok mhr hosszii ideje szervezik az lij rendszerii tagdijfizetkst. Kiilonos jelentosbggel bir,
hogy az eddigiektol eltkroen a jovoben csak az
a kollCga lesz jogosult a MOSZ jogszolghlathnak, a khrfelelbssCgi segClynek Cs a kozponti segClyezCsnek az igCnybevCtelCre, aki a
tagdfjat rendszeresen fizeti.
A mozdonyvezetok szakmai osszetartoziisa kvszikados ERTEK, a tagdij megfiz.ettse pedig
BIZTOS~T~K,
hogy ez az osszefogbs, a bkrek
fejlesztkse, a munkakijriilmknyek 4s az kletminljskg javithsa ter& EREDM$NYES
legyen.
Apavdri JdzseX iigyvezeto"ale'lnok

2000. hprilis 4 4 n tartotta soros ijl6sbt a G6Mszeti

~rdekegyeztet6Tanhcs.
A napirendi pontok kbzbtt, az [lgyrend elfogadba, a
Szaugi Filggel6k megvitathsa, 6s a balesetmentess6gi jufalom feltbteleinek kidolgozhsa szerepelt.
Az ilgyrenddel kapcsolatos 6sszes MOSZ javaslat
bekertilt a v6gleges leszabhlyozhsba.
A SzaMgi Fiiggel6k r6szletes vit&jAt ktjvetden, v@re
bekeriilt teljes joggal a mozdonyvezet6 gyakornok a
vontatasi utaz6k kbhbe. A Szakhgi Fiiggelbk ad feC
hatatmazibt am, hogy a KSZ. Helyi Fijggegkbben keriilpn meghat&rozhsra az a formanyomtatvsiny, amelyen kbzblni kell a vontatilsi utaz6k munkaidg beoszthd t . Ndhhny pontosfths 6s kieg6szft6s ukln alAi,ir$sra
kerillt a SzaMgi FUggelbk, igy e l h h ~ Rmindh akad&ly
a Helyi FOggelQkekmegkSt&e e181.
A balesetmentess6gijutalom kifizeWnek felt6teleir61
tovabbra sem sikerCIlt megUapodnunk, igy a keretfeltbtelek alapjhn keriilt kifizetbsre az elst3 negyedbv.
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A legut6bbi
iilbseken keriilt megtargyalhsra a forma~hazattalkapcsolatos mell6kletek r6szlstes kidolgozslsa. A kbzel k6t 6ve tart6 thgyalhs sorozat vbg6hez kbzeledik, bhr a visel6si k6telezettsbg 6s annak
szankcionhlAsa ter6n m6g jelentds nezetelt6rbsek
vannak a argyal6 felek k6zdtt.
Tovhbbra sem sikeriilt meghlbpodni a munkaidg kedvezmbny ig6nybev6tel6vel kapcsolatos rbszletes szabiilyok megallapodhsban val6 rOgzRbs6r6l. A munkhltat6i oldal elutasitotta a szakszervezetek lrhsos javaslathban r6gzftett negyed6ve.s Zisszevonas lehet6s6g6t.

~ p r i l i sh h a p derekhn k6t napos kihelyezett Olest tartott a MOSZ ogyviv6 Bizottshga Domb6varon. A leg-

fontosabb k6rd6skbr a szakszervezeti tagdlj levonas
zbkkengmenetes lebonyollthsa, a szakszervezet rbvid
6s hosszabb taw3 strat6gitljhnak kidolgoz4sa szerepelt. A kora reggeltdl k6sd BjszakLlig tartb megbesz6lb
seken az ijgyviv6k pozitivan nyilatkoztak a tagcsoportoknhl zajl6 aktiv munkhr61, s arr61, hogy tagdgunk k&r6ben at a munkhltat6i sAnd6k, miszerint szewezetiink bleteben jelent6s t&rbst okozhat rnajd az, hogy a
munkhltatb nem utalja hi a tagdijat nern okozhat
jelentdsebb probl6mht. A mozdonyvezetdk 6s a szakma eg6sze felel6ss6ggel 6rzi, hogy a j(lv6beni eredmbnyes munka zaloga az egys6gen Bs a biztos anyagi Mzison mdlik. A biztos anyagi btlzis elengedhetetlen feltetele a fegyelmezett tagdij htutalhs, melyb6l a
hat6kony brdekk6pviseleten tU tagjaink jogosuW v&Inak a Rendkivijli Kongresszuson elfogadott minden
6rintd szol~~ltathsainkra.
K. L
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Sztrajkok Magyarorszagon
a rendszervaltas utan
Tezisek
1. Magyarorszagon 1989. ota
van sztrajktorveny (Sztv.),
arnely a rnunkaiigyi vitak kozul
a kollektiv vitakban (6rdekvitdkban) engedi rneg a sztdjkot. A
sztrajk jogilag szabalyosott formai: figyelrneztetd sztrajk, i n .
altalanos sztrajk, szolidaritasi
sztrhjk.
A sztrajktorveny ertelmeben
szabadon gyakorolhatjak e jogot a Mt. es a Kjt. hatalya alatt
foglalkoztatottak. A Ktv. hathlya
alatt a KEF rnegallapodasa korlatozza a joggyakorlast, a fegyveres es rendvedelrni szerveknel tilos a sztrajk. Sajatos szabalyok vonatkoznak a fontos lakossagi szolgaltatasokat veg.
zbkre.
2. A Magyarorszagon az erdekvitak rendezeseben ritkan folyarnodnak a foglalkoztatottak a
sztrsjk eszkbzehez. "Eurbpai
ijsszehasonlitasban (a foglalkoztatottak sza-nak figyelembe vetelevel) csak Ausztriaban
volt kevesebb sztrijk, mint Magyarorszagon. 1989. januar 1tbl1999. decernber 31-ig osszesen 139 sztrajk volt, ebbol 88
figyelrneztetd sztrajk, 51 sztrhjk.
A sztrajkokat zornmel a szakszervezetek szerveztek. 124
esetben a munkabeszuntet6s
egy rnunkaltaton belul maradt, 3
Altalanos, orsziigos kiterjedesii

volt, a t6bbi 12 eset a koztes kateg6riSba tartozik. A rnunkabeszuntetesek kozel80%-at a veri
senyszferaban szerveztek. 11
ev alatt osszesen 7.300 ezer
rnunkaora esett ki, ez 914 ezer
munkanap. 1.425 ezer ember
vett reszt sztrajkban, egy sztrAjkolbra atlag 5,l bra sztrajk jutott.
3. A sztrajkok kapcsan rnegfogalrnazott kovetelesek sajatos
valtozason rnentek keresztul, az
evtized vege fele egyre inkabb
elbterbe kerulnek a berrnegallapodassal 6s kollektiv szerzbdessel kapcsolatos kovetelesek, rnig korabban a privatizaci6, a foglalkoztatas es a vezetbvaltas is sztrajkot kivalto
rnotivurn volt. A sztrajkkal nyornatekositott kovetelesek cirnzettjei 70%-ban a rnunkAltat6k,
illetve a tulajdonosok, 30%-ban
a helyi onkorrnanyzatok, a kormany, illetve a parlament. A
sztrajkok eredmenyessege a
kovetelesek teljesulese alapjan
mintegy 60%-0s.
4. A kollektiv vitak kivalt6 okai
kozott els6 helyen a munkaltatb
6s a rnunkavallal6k kozotti kornrnunikacio elegtelensege szerepel. A vitak rendezesenek h i rorn alaptipusat kulonithetjuk el:
I.a)k8zos problemarnegoldast,

2.) a kornpromisszurnos rendezest 6s a
3.) erdbdl torten6 rendezest.
Az els6 rnegoldiissal a sztrhjkok
eseteben csak elvivtve talalkozunk, a rnasodik az hltalhnos, a
harrnadik pedig egyre gyakoribba valik. Errol tanljskodik az
MKDSZ rnukiidese is, valarnint
hogy a sztrajkkal tarnadott rnunkaltatok mintegy felenel a
sztrajk ismetlBd6 eserneny volt,
a sztrajkban resztvevoket es
szervezoket 18%-ban retorziokkal sljjtotthk 6s az esetek 30%aban nern oldottak rneg a problemat, arni a sztrajkot kivaltotta.
5. Az 1999-2000. ev fordulojan
rnegtartott harornlepcsc?~vasutassztrajk tobb szernpontbol kivetel a 11 4v alatt lezajlott sztrajkokhoz kepest:
- A leghosszabb sztrhjk volt a
vasirt torteneteben.
- Harom fokozatban valbsitottak
rneg.
- A legtdbb szolidaritasi akciot
valtotta ki es a legtobb szolidaritasi nyilatkozat szulstett.
- A legkevesbe tarnogatta a sajto es az "utca ernbere".
- Ellentuntetest szerveztek ellene.
- A legtobb rnunkat adta a
Munkaugyi Birbagnak.
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Az ASZSZ ElnoksCgCnek ajanlrisa
a Tagszervezeti Tantics munktij6hoz
Janudrban dontottiink &y, hogy a mdjus vdgdn tartandd kongresszzrsi uldsnapon
meghatriroznrk szo"ve&dgii.nkfeladatait,priorit&sait.
A szovetsdg iprilis 27-eir, Tagszervezeti Tanfcs iildsdn alakftja ki javaslatait
a tagszewezetek vitdi utdn, melyek a kongresszus kuldiitEei eld keriilnek
Az Elnoksdg dprilis 10-dn egy egdsz napos iilhen kdszitette el6 az aldbbi vibavdzlatot.
1. Az ASZSZ 10 6ves fennallasanak tapaszta-

latait a program bevezetbjkben, a sz6vets6g
alapbrtbkeinek felsorolasaval szukskges 6s indokolt osszefoglalni.
2. Meg kell vonni az elmlSlt k6t tiv tapasztalatait,
a kormany munkav&llald-6s szakszetvezet ellenes politikaja miatt, killanijs tekintettel az
alabbiakra:
- a korrnany rnegsziintette a thrsadalombiztositas gazdalkodhsa jarulekfizetbi ellenbrz6s6nek lehetbs@6t,
- a valtozatlan SZJA tiirv6ny a nett6 b6rekben veszteseget okozott,
- csakkent az Unkbntes nyugdijp6nztari addkedvezm6ny 50%-rbl30%-ra,
befagyasztottak a magAnnyugdljp6nzthrak
fejlddtisi lehet&6g6tI
a kormhny ism& 'Wrszab6lyozassal" igyekezett visszafogni a b6rn6veked6stl
a kormhny politikai eszk6zokkel is beavatkozott n6hany b6rtargyalasbaI a munkaltatdk
6s a szakszetvezetek kapcsolatrendszertibe.
A korrnhny olyan m6doslthsokat hajtatott vkgre
a parlamentben, amely a Munkat6w6nyk6nyv
vbdelrni funkcibjat cs6kkentette a munkavallalbk szernpontjabdl, 6s n6velte a munkaltatdk
gazdasagi 6s jogi erahatatmat.
3. Az orszagos Brdekegyezfet6s formalisan Btalakult, de rnCIkiSd6sBnek tartalma, hat6konyshga m6g a korAbban sokat blriitt ~rdekegyeztetd
Tanacs eredrn6nyessbgbt sem 6ri el. Magyarorszhgon hianyzik a szocialis phrbesz6d. Az
ASZSZ tagsiiga 6rdek6ben indokolt a MunkatUtv6nykonyv rnddosCt8sanak targyaban kUIs6
szakbrt6t bevonni, tagszewezeteink javaslatainak jogi megformhlasara.
4. TovAbbra is slilyos teher 6s fenyegetettsbg a
korkedvezrn6nyes nyugdij tavlatos rendezetts6g6nek hihnya. A kormany Cggrete eHen6re
id6n tavasszal nern terjesztett a szociiilis partnerek el6 olyan koncepcibt, amely targyalhsra

-

alkalrnas lenne. lsmewe a t6rubnyhozas mesterskgesen lelassltott voltht, kktseges, hogy
2001. januar 1-j6n ISj jagszabalyok jUttelnek letre, l6phetnek hatalyba enrrek az iwzmbnynek
a szabtityozhsara.
5. Az ASZSZ szijvets&gi kapcsolatai rendezeltek, egyre szorosabb egyilttmClkiiideSs alailrul ki a
masik 6t orszhgos sz(lvets6ggel az oktathsi
rnunkhban, a szewezetek nemzetkdzi tev6kenys6g6ber1, a kollektlv szerzbd4sek er6slt6s6ben 6s az Orsz&gos MunkaCSgyi Tanks
rnunkavallalbi oldala rnunkajhnak GsszehangoIasaban.
6. Az ASZSZ feladatainak ellhtbtihoz kiegyensirlyorott gazdashgi hhttbrre van szOks6g. A
sa6vets6g mGk8d6seI a k4pa6s; az eseti szaktirt6k megblzhsa mind-mind p6nzigbyes feladat. E gazdasagi hatt6r biztoslthshra-rendelkez&sUnkre 911 a tagszervezetek tagdljbefizetkse, az OFA 6venkknti tamagathsa. Elbbbin6l emel6st szuksbges vbgrehajtani, 6s bevezetni egy olyan rendszert, ami 6vente nem
nagym6rttikbenI de automatikusan biztositja a
tagdfjniivekedest.
7. Oktatbi 6s ktipz4si feladatainkban elmaradhs mutatkozik. Tewbe vettilk az elniiks6gi tagok 6s a tagszervezeti vezet6k rendszeres 6s
magas szintu k6pz&s6tI de m8r drkeztek javaslatok tovhbbi ktipz6si ig6nyekre is.
8. NemzetktSzi tevbkenys6gCSnkben a hazai 6rdekvbdelemnek olyan kituntetett szerepe van,
melyen belUl hasznoslthatdk mas orszagok
szakszervezeti tapasztalatai. A konkr6t 6rdekvbdelem 8s a nernzetk6zi munka egyensl5lyban kell, hogy Alljon, utdbbinhl pedig az
aranyossag a legd6nt&bb elem. Az el6retes
munkak alapjan m6g ebben az 6vben sor keriSl
n6hany k6rnyezb orszag konfOcleriici6s
vezetbivel tarten6 taliilko&isra,
elbk6szlt6s
alatt 611 az ESZSZ 6s az SZSZNSZ vezetgivel
tartandb konzultaci6 is.
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Mhjus elseje ap~opylin
I
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SZAKMA
MbJuselseje m&r r6g nem
az,aminek szbztfz 6wel ezelm indult.
1890-t,gE bytizedeken keresrtiil az elnyomvtt munk6&g e nupon tartolt ti#akw6akcibival klirdWt &Id6ul a nyolc&r&s munkai&Qrt, 6s az bltal6nos v6laszt6jog6rt. A d n a negyvenes 6vek v6g6f51, a keleti
tambben, amikor m6r "nem
volt" mi 4 s ki ellen tuntetni,
megmarudt a felvonul6s 6s
a houb kapcsol6d6 maid11s. MH jelent k6tezwbn a
magyar munkw6llal6knak
m@us elseje? En81 kdrdezttik Lengyel 16~216
poFifol6gust.
M6ra majus elseje elveszF
tette mlnden harcossbgat.
Az elmirlt evtkedek abtt
sajatos " s ~ ~ ~ ' r s / l demonstis"
r&cI6va alakult at.. Mbg ma
Is a kadari &letforma egylk
megjelenlt6Je. Aze a t el&formde, amelyet a rendszervattozaskor 6s azbta Is
sokan t&adnak. mert a
vkarendez6des, a restauraci6 lehetb6get hordona
magaban. Ez egyebkent
gondot okozott mlndegylk
szabadon valasztott kormdnynak, mert a "klsemberma pass& rezlsztendat
valasztja, azaz klvdr 6s

-

negyevente klszavaz.
az: csinaljunk vegre valaml
Ez 6 ~ 6 n y e sa nagypoa- mast. Ez a nap pbtolja az
tlk&a, de mi t6tt6nlR a mun- emberek az bnfeledt dnnep
kahely@ken?
utanl vagybt.
Ma~yarorszbgraaz elmCtlt
s ml left a p o ~ k a tarl
t'n 6vben nem voltak jellem- falommal?
z6ek a sztrdjkmozgatmak,
Mdjus elseje ma mar sokkal
pedlg ok Iett volna ra bB- lnkabb hasonlit egy bajor
ven. Eleg, ha csak a kltenc- sbrfesztMlra, mlnt valmi tllvenes 6vek elejere jellemz6 takoz6 nagygyCil6sre. Egyre
rendkivlrl nagy munkanelkQ- kevesbe lehet ~tpolltk~lnl.
llseget emlitem. A nyilt Az emberek nyugalomra
szembenallas helyett a tar- vagynak. Eleguk van a polisadalom a munkahelyeken tlkal haborCikb61.Ez lgaz a
Is megbrirte hagyomany~s munkahelyl konfliktuwkra Is.
v&dekez&slformuj&, a hat- Mara ritmess6 valt a munterbdl politizal~st.
A ItrssCt fel- kaltwk 6s a szakszerveze6rl6s eddlg bevalt, Vlssza- tek kozdttl hungnem.
tewe mdjus elsejbre, a munDe mi lesz fgy a demokr6kavallakbk ljgy gondoljak, ci6val7 Arra gondoiok,
ez a mi unnepitnk, mindenki bogy a munkahelyeken a
hagyjon bitken mlnket.
dolgozbk gazdusbgi diktaE g y Umep mlndlg tissze- tiirdt &n@krneg. Hogy lehet
vethef8 a fiibbl jeles nap- valoki f e w jogii ijllarnpolg&, h a a nap ncylyabblk
pol*
- A rendszervdtozas utun rQsz(5benmagal6zz&k?
oiy rnertekben nem slkerQlt - F6niMci diktatirra a k6d6ri
elhelyezhl az unnepeket, ' korszakhan Is letezett, Ez el61
hogy rnajus elsej& csupdn akkor, a musodlk gazdasbge k6rulmeny megerdsltette. ba menekult szinte mindenHlszen szinte nlncs Is teljes kl. A hefvegl kert feloldotta
ertitkCi nemzeti QnnepQnk. a feszUts6geket. A brlgb0 ktbber huszonharmadlka dok dsszetartozbsat is a
annylt etvett m6rcius tizen- kdzi3s hClz6pitesek erbgteti5tddlk6t6i1hogy ett6l mlnd- tltk meg. Akkoriban a nyolc
kett6 le6rt6kel6dbtt. Midljus bra munkaid6t feleslegeselseje m6s. Egy lgazi tavaszi nek tekintettek, ttjbbek
klvonulCls, amikor a .f6jelszb kdzdtt az6rt, mert hulyese-

-

-

-

-
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geket termeltek. A szabadsagot a masodik gazdasag
jelentette, ah01 legtijbbszdr
tovabbi negy-hat brat hajtotta magat az orszag. Ehhez kepest ma a munkalddn belBl az emberekbdl
mlndent kivesznek. A kapltallzmus ketsegtelenul hatekonyabb, A szabadsag utani v6gyat ma is a szabadldd
elegltl kl, csak mas formaban. Peldaul folyamatosan
n6 a tevenezessel eltdltdtt
ldd.
Mi& nern fliriink ki ebbal
a scr;blonb61?
- Mert azt a remuletet eddig
meg nern sikerult feldolgoznl, hogy a munkahely elveszithet6. Sdt megbetegedni
sem lehet. E nyomas alatt
az emberek nern Iazadnak.
A remenyt ugyanaz jelenti:
a mag6nvilag. Majus elseJe
pedlg egy llyen nap, A
"sbrvlrslibe" es "lagzila]csib d menekliliink. Vegre van
egy nap, amikor nern poli'tlzalunk. A fdnok ma nern
parancsol. S mlvel a polltikusokat, s8t a szakszervezeti
vezetdket is f8ndkeiknek
tekintlk az emberek, azok
meg ha akarjak sem tudjak
harcossa tennl az Bnnepet
csak azert, mert ez az
erdekuk,
Mint kivuI6II6, miben I a j a
az el"orel6p6sf?
- A legutbbbl vasutassztr6jk
sok mlndenre r&vilagitott.
Peldaul anal hogy a tarsadalom nagyobb resze nern
tudta miert folyt a harc, cs
ez nern csak kommunikaci6s problems, hanem a szoll-

-

-

daritas hlanyat is jelenti. De
itt van a legljjabb fesziSltseg: a negyvenezer forlntos
mlnlmalber. A kormany j61
dsszehangolt mediapolitikaja teljesen zavarba hozta a
szakszervezeti vezetdket, hlszen nemreg meg otszaz
forintos emelesert kijzdbttek, most pedig a kormany
masfelszeres ndvelest fontolgat. Persze ez lrredlls, de
zavarkeltesre kltfinben alkalmas. Egy regularlsnak
teklnthetd tajekoztat6ssal
szemben a szakszervetetek
ma vesztett helyzetbenvannak.
Ez m6g mindig helyzetdrf6kelbs.
- A szakszervezetek megertek a megCljulasra. Ha nern
fognak ossze, ha nern fogalmazzak meg kdzosen, mit
akarnak, ha nern tlsztanak
a vlszonyukat a partokkal, a
multlnaclonalis cegekkel es
a gazdasagpolitlkaval, akkor ebbdl a kUzdelembd1 Is
vesztesen keriSlnek ki.
Kicsif konkrbfabban
- Hdrom fontos szempontot
emelnek kl, A placl szfera
mar 6talakult, de a kdzszolgalat hatalmas atszervezes
eldtt all. Borzasztciak az allapotok mlnden teruleten.
Peldaul az eg6szs6gilgyben, az oktatasban es a
hadseregben egyarant.
Vdltoztalnl kellene a szakszervezetl strateglan, Eddlg
a kormany mondott valamlt, amire a szakszervezetek reagaltak. Ehelyett
olyan megalapozott programokkal kellene elballnluk,

-

-

...

amelyek a gazdasagl eszszerosegeken tljl human
megoldasokat Is tartalmaznak. Persze ehhez proflkra
van szokseg, mert az
erdekvedelsm is egy szakma.
Mi a r n b ~ d i k ?
- As CSzleti szferaban is mas
mbciszerekre lenne szirkseg.
Peldbul a mlnlszterelntik a
napokban jelentette be,
hogy a BMW Magyarorszagon eplt gyarat, Azt a
Rover? telepitlk 6t, amelyet
Angllaban most zartak be.
Ott tdbb ezer munkahelyet
szamoltak fel. Ekdzben a
multlk munkaltatasi jogserteseit kozvetlteni kellene
BriSsszel fele. Er6s sztivetsegeseket lehetne talalnl
Eurbpaban, ha egy-egy
jogsertest emberjogi oldalrbl Strassbourgig vlnnenek a
szakszervezetek,
Harmadszor a kormanyzattal szemben Is vultanl keliene. Jelenleg az allaml kdltsegvetes sarokszamalnak
blralataig terjed a szakszervezetek ereje. Meg kellene
teremtenl azt a kutatbl hatteret, amely k6pes lenne
dn6116an eldre jeleznl a gazdasdgl folyamatokat. Sokkal hatekonyabbak lennenek, ha peldaul a gazdasagl ndvekedest vagy az Infldclbt jobban tudnak eldre
jeleznl, es az erre epltett
koz6s javaslataikut k6pvlseln6k. Ez esetben Is az bsszefogast hangsirlyozom.

-
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Az Orszligos Meteorolbgiai IntCzet jelentese

szerint siirii kod volt a kCrdCses napon, a becsiilt
vizszintes l~totiivolsag200 m koriil alakult.
A II, foK, 6s a Legfelsobb Birosag is arra az
hllbspontra helyezkedett, hogy e szakvelem6ny
szerint a thvollatris Cppen a hatrirtrtCken allt, 6s
nem volt korlitozott.
A mhsik bizonyitrisi problkmrit az okozta, hogy
a taniikCnt bejelentett rnozdonyvezetii kollCga
hiaba allitotta, hogy igenis surii kod volt azon a
rkszen, ahonnan 6 jott, 6s ahovii a felperes mozdonyvezetonek indulnia kellett volna, mindezt
nern jelentette a forgalmi szolgalattevonek, nern
irta be a menetigazolvanyaba, Cs a kod ellenere
a sebesseget nern cs6kkentette.
Az utbbbi napokban kCt itkletet is kaptam, A biroslig tehat a tan6 vallomasat Cppen ellenRt. allaspontamely ismkt arra osztonzott, hogy felhivjam a kezoleg ktelmezte, ezzel a d~
kollCg& figyelmkt a Munka TorvCnykonyve Cs jat thmasztotta ala.
Nyilvin minden kollega ismeri az F.1. 6s F.2. Utaa MAv utasitssok fokozott figyelkske, azok
sithsok vonatkozo pontjait, amit, ha a tanCkent
beWsAra, a koriiltekintb munkavCgzCsre.
megidezett kollkga nem szeg meg, ugy a per
fivek bta hangoztatom, hogy a birbshgok a mozmegnyerbse a masik mozdonyvezeto kollega
donyvezeto kotelezettsCgszegCsCt, vktkessCgCt
igazhnak alathmaszthsiira megoldhato lett volna.
sokkal siilyosabban birirljhk el, mint mAs M ~ \ V
A h i k itklet rneg csak I. fokon sziiletett meg.
dolgozo hibajat.
Itt azCrt marasztalthk el - hhrom hbnap mas
Tudombul kell venni, hogy a IvLkv utasitisok munkakorbe helyezCs, Cs rCszkiirtkritCs biinteb e W s a , az utasitiis szerinti munkavCgzks a161 tCssel - a mozdonyvezetot, mert a Vontatiisi Tenincs kibfivb, nincs magyarirzat, nincsenek lepi Rendnek, az esetre vonatlcozb pontjat meg'ZoriilmCnyek", nincs "kCrksW,nern sziunit, ha szegte, Cs tolatas kozben iitkozCs kovetkezett be.
"cikinek", hiaba hibhzik mhs is, az adott eset- A targyalason koriilbeliil tiz mentesito koriilben, hiiba lehet a MAV Rt. konehatashra is hi- mCnyt tartunk a birbsiig elk, a birono figyelmevatkozni, a birbsiig onmagaban a mozdonyveze- sen ~Cgighallgatott,6s u t h a egy kerdest inteto magatartisat CCrtkeli, illetve azt, hogy a kote- zett a kollCgithoz: "Ha vezetoallast cser61, akkor
lezettsCg6t megszegte-e, vagy sem.
is bekovetkezik a baleset?" A kollCga erre csak
A Legfelsobb Birbsiig egy 1998-as esetben - a egy oszinte vhlaszt adott: "Nem." Hiaba ismerte
MOSZ feliilvizsgzilati kCrelmCre - 2000 marcius el a IvLkv Rt. a kozrehatisht a baleset bekovet22-611 hozta meg itkletkt, arnelyben a szBmurikra keztkben, 6s a tobbi koriilmenyt, a dolgozd vkt.kedveziitlen II, f o E birosig iteletkt hatalyaban kes kotelezettsigszeg~sitezek nern cs6kkentik.
fenntartotta.
Kerek minden koll6ght - a a v Rt-nel kialaA per tirgya az volt, hogy egy mozdonyvezeto kult, ismert koriilmCnyekre tekintettel -, hogy
kollkga megtagadta a vonattovhbbitist, mivel fokozott figyelemmel, pontosan, precizen, az
siirii kodot Cszlelt, kCrt mhsodik dolgozbt. A utasithsok szem elott, 6s betartasiival vegezze
forgalmi szolgalattev6 a mozdonyvezeto kollkga munkajat.
kCr6sCt nern teljesitette. A dolgozbt harom havi
idotaf-tamra, havi 1000 Ft-os szmClyi alapbCrDr. Vagaday lldikd
csokkentCsse1 biintette a jogkorgyakorlb.
jogtanbcsos

KommunikBci6s
Ma d r a kommunikhci6 mindennapi Cletiink
velejhr6ja. Elengedhetetlen rCszCvC vhlt a
nyilvhnosshg elott dolgoz6 szervezeteknek,
igy a k o m h y , a politikai p&tok, a civil
szervezetek Cs a szakszervezetek vezet6inek
egyarhnt. A megtervezett Cs j61 menedzselt
tiijCkoztatiis nagyban hozzhjhrulhat a tikgyalhsok sikerkhez. Erre kivhl6 pClda az elmiilt
idtiszak vasutas bkrthrgyalhsi sorozata, kiilonos tekintettel a konfliktust kisdro "kommunikbcids hdbodra". fippen az Clet mutatta
ptldhk adjhk meg a vhlaszt a kiivetkez6 k6rdCsekre: kell-e a szakszervezeteknek irhnyitottan foglalkomi ezzel a teriilettel; sziiksCg
van-e kornrnunikhci6s stratkgihra?
Szakszervezeti szempontbbl a legzijabb
"kornmunikacids sliger" Jirai Zsigmond
pCnziigyminiszter minimhlbkr drasztikus
emelCsCt c6lzb bejelentbse. ~rdekesvolt megfigyelni az els6 reakcibkat. Ezekbal kitiint,
hogy mindenkit megdobbentett a vhratlan
javaslat. A koalici6s phrtok megszblaltatott

kezCben van. Vagyis ez a kormhnyzati szhndCk, de a dontCst az OMT hozza meg.
Ezzel kCsz a csapda, hiszen a negyvenezer
forintos minimhlb6r elfogadhsa jb nkhiny, a
munkavhllalbkat kknt6 kCrdQt is felvet.
Hoaan hat ez a munkaer;piacra? No"-e a
rnunkunklkiiliskg ds a feketefaglalbztatris?
Hogyan hat ez a mbg new lktezs"jcYv&lempolitikai tervre? Milyen bkp.torlc5dashoz b
bkrartinytaJanscigokhm vezet az intkkedks?
Mennyivel no" a nett6 minimcilbkr Qlasd:
addhatbsok)? Mi lesz a nyugdgakkal? ES m4g
sorolhatnhnk az ez idiiig megvhlaszolatlan
kCrdCseket.
De bhrmennyire is tiszthban vannak a szakszervezetek ezen felvetCsek siilyhval, egy
munkavhllalbi krdekk6pviselet elvileg eoha
nem mondhat nemet a bCremelCsre. Ugyanalckor az a thy, hogy az orszhgos szdwzervezeti szovetsbgek Cvek bta kiizdenek tobbek
koziitt a minimhlbkr nagyobb a r h f l emelkskkrt, nern kCrdojelezhet6 meg, igy elmond-

hogy komoly szhmitiisokat kell mCg elvCgezni a dontks meghozatala elott.
MiCrt mondom ezt? Mert a bejelentkst kovetoen a TV2-n a "Tknyekr'-ben Varga Mihaly
pCnziigyminisztCriumi hllan~titkhr6s az ml
reggeli "Naprakksz" cimu musorhban Mddi
Lhzlb fideszes k$viselo egyarht a kovetkezo kommunikacibs csapdht hllitott fel.
Ezek szerint a konnhny javitani kivhn a minimilbCrbol 'Clok helyzetkn, ezCrt javaslatot
tesz annak negyvenezer forintra tort6116 emelCsre, de vCgi.1is ez az Orszhgos Munkaiigyi
Tanitcs (OMT) hatiskiire, igy a diint6s a munkavhllal6i 6s munkitltatbi CrdekkCpviseletek

illetve OMT iilhsein.
A szakszervezeti vezetok eWtt tehht nem kisebb feladat 611, mint 6gy kijonsi ebb61 a kelepcCbol, hogy szakmailag is vhllalni tudjak
vClemCnyiiket, ugyanakkor ne lkpjenek bele a
kormhny "athdritom a dontds felel&kgkt,
nem megvaldsithatdsag kirnonddsrit" cimu
csapdhjhba.

az Awtondm Szakszervezdek
PR-menczdzsere
(Forrhs: Munka-lap)
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Gondolatok, krbtafirkaik

ElBszar nem akartam h i , nem
foglalkoztatott a dolog. Mikor a j6liusi szilmban is talhlkoztam a bekeretezett szoveggel - Phlybat -,
akkor m l kezdett motoszkhlni
bennem, Cs. Karcsir6l j6 lenne h i :
Nemsokla nyugdijba megy, t s
olyan "emberi" todneteket lehetne
mes6lni R61a.
A bekeretezett szoveg a mozdonyvezetiik kodben, a kollkg& Clet- Q
munkakoriilmBnyeiral szblb irhra
QsztonBz.frhom ezeknek a felt6teleknek csak 6~int8legesen felel
meg, mert a sors valahogy figy alakitotta a dolgokat, hogy Cs. Karcsi
vezet6-jegyvizsghlb lett, de kollkga. Ih nyugodtan Allithatom igen j6
kolltga. Addig mar eljutottam,
hogy nem mozdonyvezet6r6l irok,
6gy ikeztem ez hattirozott dontks.
De a sors id6nkknt a hathrozott
dontheken is tud vhltoztatni. A
Mozdonyvezet6k Lapja jfiliusi szhmhban sziven utott PlCli Istvtin
szolnoki mozdonyvezet6 halillhire.
A rildi6ban miu hallottam, de a
nyomtatott szoveg maga volt a
visszavonhatatlan bizonyosshg.
Kb6bb a felvigyhzbknhl a beir6
asztalhn talhlok egy Vasutas Hirlapot. Az utolsb oldalon rovid cikk.
Meghalt a f8mozdonyvezetli - 6s
f6nyk6p. Egy j6k43ii fiatalember
jobbjilt a V43-as kontrollerkn
nyugtatja Q komolyan nkz rhnk a
k6pbbl. Nem talhlok szavakat kzkseim kifejezhkre. Dobbenet? Tragtklia? Az tlet egyszeri 6s megism6telhetetlen voltAval valb szembesulks? Ki tudja? Legye ez a nkhiiny tktova gondolat egy nkma fohaj*... E szomod kit615 uthn viszszatkrek Cs. Karcsihoz. 1975-ben
vkgeztem a Bebritsben. 1977 bta

mozdonyvezetoskodom V-ben.
Szeretern a munkhmat, 6s azt hiszem jbl kijovok a Munkaklrsaimmal, legyen a parolinjuk piros vagy
hupik6k. Mkg azt be kell, hogy
valljam, a Bebitsben megkaptam a
kis kemknyfedelii bizonyitvhnyt
arr61, hogy megkrtem, egy alapvetd
emberi hibhba esetem. Azt hittern
egy ideig, hogy ez a kemknyfedelfi
konyvecske mkrckje, mkrt6kadbja
az emberi krtkkeknek. Ma miu tudom, hogy ez nern igy van. ES a t a
tudbt, tapasztalast a Cs. Karcsival
va16 tal&ozhnak, hossd beszklgetkseknek k~szonhetem.
Bolond, elanyagiasult vilhgunkban,
ah01 az trtkkek annyira esetlegesek, szhmomra az emberi kapcsolatok amyira felCrtkkel6dtekyhogy
emek kifejezkskre sem talhl6k
megfelelrj szavakat.
Egy ideig tartal6k.a j h m , majd
khebb szemklyvonatra. Zavarban
voltam, amikor az id6sebb vonatvezetak "vezkr W"'nak szblitottak.
Akkor Cs. Karcsi m6g jegyvizsgdb
volt, a Volhnt6l jott At. Nem fitiitte
kiilonosebb karriervhgy. A mupkhjht j61 elvkgezte. Ha "pihi" volt el&
vette tilsMjhbb1 az IPM magazint
6s olvasott. Az IPM (Interpress
Magazin) azbta m l megsziint,
szinvonalas havi lap volt. Ezt idiinkknt elkkrtem tole, szivesen adta
oda. KbBbb restelltem kkrni, rendszeres vhat-l6ja ks lellces olvasbja
lettem az IPM-nek. Mkg a mai napig is tobb kvfolyam osszekijtve
porosodik a padlhson.
Az IPM sok kozos tkmht biztositott. ES mikor szint egy egksz szolghlatot vkgig besz6lgettiink a kubistirkrbl 6s a francia impresszionisthhbl mhr r6g tudtam, az emberi

krtkk 6s miiveltskg fokmeroje nem
az a kemknyfedelii konyvecske.
Rhjottem arra is, miiveltskgem
olyan mint a lkckeritks, hkzagos.
Tobb a hezag, mint a 1Cc. Van mkg
mit szegelni.
Karcsi mesklt a gyerekkorat-01. A
nagyanyjhkk padlhsa tele volt fillkes konyvekkel, azzal fitottek t6len. Karcsi nagyobbacska korhban
igyekezett mink1 tabbet megmenteni ezekbal a konyvekbbl, 6s falta
a bemet, petroleum-lhmpa vilhgithnhl. Tom Mix-rol 6s hasonlbkrbl
szbltak a torttnetek. Meg telepes
rhdi6t hallgattak, hllandban be volt
kapcsolva. Hol magyar nbta, hol
klasszikusok... Egy ido u t h mAr
ismerte szinte mind. Kts6bb ipari
tanulb lett egy tszaki iparvhrosban.
err61 igy mesklt: - Mint 'Ijdlfsult
parasztgyerek" elkeriiltem a vhrosba, ott megkkrdedk: - MI akarsz
lenni? Hengerksz, olvaszthr vagy
forrasztl? A hengerhzrbl leginkabb a tengerksz jutott eszkbe, a
tobbiral semmi. Vkgid egy iigyes
kezii szerkezeti lakatos lett belole.
Szokta mondani: 6 vasban gondolkodik. Mtg visszattrve az ipari tanu16 idbszakra, a kollkgiumban
takarod6 utiln a szobathait Tom
Mix tortknet egyveleggel szbrakoztatta, volt municib b6ven.
A Szobatihai pedig kkrttk: mes61jen mtg! Ez a yd@kiiltparasztgyerek" jelzoszerkezet annyira tetszett,
annyira ta1616nak beztem, bogy
onironikusan sajht eredetem megjelolbkre 6n is hasznhltarn mk.
Ismeretstgiink hosszi~kvei alatt a
"csfics" azt hiszem az a kijelentkse
vagy megjegyzkse volt, amikor irodalomrbl, versekrol beszklgetve ezt
hallottam t6le: - Nekem ViIlon

leginkibb Miszoly Dezso"forditlisciban tetszik. Mondta ezt o"szintkn,komolyan a viliig legtermkszetesebb
hangicin. Szolgalat vkgkn, o ~ h o naz
volt az elso" dolgom, a kiinyvespolcrdl levegyem Francois Allont, i s
tknyleg a legtabbet M&B& Dwo"
foniitotta. Bn c d birtokoitam a
konyvet, Karcsi isrnerte is.
Tat-gyilagosan elmeselek egy mbik
torthetet is. Ez v a l d tanmese
vagy alaptortknet is lehetne kezdd
jegyvizsghlbk rbzCre. (Hogyan
kell banni az utassal? - cimszb) Szben dekkoltunk. Karcsi idevalbsi,
j6 idiiben biciklivel jat- ht dolgozni
V-be. Unalmas nyhri este van.
Vhjuk, hogy "ketyegjiink" m k a
...28-assal. A "ketyegCstWKarcsi
gyakran h a s d l j a a helyvhltoztat&
megjelolbkre. Az ablak lehkzva,
ott kijnyiikoliik 6s n~zdodom,
szemlCl6dom. Indulh eldtt rengeteg fiatal lepi el az iiilomhst. Kideriil "PokolgCp" koncert volt, oman
jonnek 6s utazni akarnak. Mi lesz
itt? Egy kiss6 megriadok. Ehhez
tudni kell, a PokolgCp egy heavimetti1 egyiittes, akik a betondzsungelben felniivd fiatalok kletPlrzCdt
6neklik meg. Nincsenek elaiteleteim, de ezek a fiatalok fklelmetesek
voltak. Akkoriban mCg divat volt a
hossd haj Q a fekete-shrga csikos
passzos nadrhg, kicsit rbzegek is
voltak. Mintha vandhl torzsek tortek volna rhnk. Karcsi ura volt a
helyzetnek. Nem hatbshgkknt ltpett
fel, hanern emberkht. KCrdezte: No milyen volt a koncert fi&? Az
emberi hanggal, Crdekldd6ssel leszerelte a hangoskod6kat. M k
"csak" beszklgettek. Vigyorogva
Csnevettem, mkg a stflusukat is htvette, valamire azt vhlaszolta: Hht
ettdl hglybt kapok. Eljott az indulb
ideje.
Amyian voltak, hogy a foldiin is
iiltek. Mindenkinek volt jegye, nem
tort ossze semmi.
SzerencsCsen megkrkeztiik Gy-be.
Mindenki leszhllt, csak egy khbult
fiatal maradt a padon.
Karcsi utimuk szblt: - Srhcok! Vi-

gyttek a barhtotokat is! Ketten felnyalhbolthk: - Gyere Csilcb! MenJunk! Ennyi a tiirt6net.
M&rW o k altbl, hagy kifutok a 2-4
&elt oldal tarjedelernb.iil, az 6ra is
kjfklt mutat, teljesskgre sem torekszern. Mihez k@est? - kbrdezhetnCm. Ezek a t&thetek egy 61et
szines kis mozaik darabkii csuphn.
MC8 miket mmklhetrmkk?
A rendszerv6ltozh idejkn higgadtan, bolcsen lehiitiitt: - Nincs ok a
hurrhoptimizmusra.
K6nyszerpilyhk1-61 besz6lt, amiket
tetszik, nem tetszik be kell firtni, &
ez kvtizedekbe telik.
fgy m k jhanabbul n6zett az ember
a jov6be.
Vagy elmes6lhetn6m, hogy vhlasza s o k idejkn beszklgetve arra a
vkgkovetkeztettsre jutonunk, kell
zold szin is a parlamentbe. Amig
lehetett a term6szetvCd6ket t h o gattuk. Hogy nem jutottak be az
nem rajtunk mfilt. A mi kisharcainkstt megvivjuk. Karesi g y 6 p o v k nyeket gyiijt, errdl sokat szokott
mestlni.
~n mint megveszekedettterm6szetvkdd (a veszett iigyek bajnakakknt
- szoktam magarnr61 mondani)
plakhtot w o k zald filccel, pirosfehQ-z8ld szegCllye1 Cs megkkrem
a kollbg&at, hogy az iires h v k y vizes palackokat nern dobiljuk ki
az ablakon, 6vjuk meg, 6s vtdjiik a
termkszet &6keit.
Meg: koszonom,
meg: alhfrhs: Bir6 Istvh.
J
h az Bes palackok sz6p lassan
csak gyiilnek. MCg nCha hiilyknek
dznek, hogy a nyblra, h e , dimvadra ridudhlok, rhfkkezek, nem
iitam el. Nekem futva jobban tetszenek. Mat-korhbban emlitettem:
az 61et egyszeri Cs megismktelhetetlen, nekem is, nekik is.
Kb. emyit gondoltam irni. A teljesskg igtnye nClM, ahogy m L
emlitettem. NagyobbrCszt egy j6
kolltghr61, ta ami mkg belefkrt.
TermCszetesen teljes nkwel, cim-

me1 6s szolghlati hely megnevezkssel:
Esztelettel :
Bird Istvcfn
Vkszto"Regionalis Vanit
MCszaki Bhzis

Lakcim:
5530 Viszt6,
Thncsics u. 20.
Tel.:06-66/477-255
Ui.: Az id6 rovidskge mktt nem
mddom megkkrdezni
volt id6m
Karcsit, hogy irhatok-e Rdla. Nern
akarom a szedtyiskgi jogait megskrteni ezkrt irtam csak roviditiseket. iVe& titkolbzni szandihzom. A ,szerkeszt6sdg korrektskgkt
k h e a raviditkk atjelentik:. Cs.
Karcsit becsiiletes nevkn Csikds
Kamlynak hivj6k K az Vkszt6, Sz.
az Szegkalom, Gy. a; Gyoma. .
iddsikok elkg elkkenyen cstiszkilnak mrilt i s jelen Ezatt, mint a
141 perc a befajcz~e8enmondatbdl
cimu"fi1mben- kinek is D4ri Ebornak a Riinyvkbo"1 EszGlt? Bizom,
azht etto"1flggetleni irtheto".

ELETEM
Bldfdny a jelzo"n, .

A pBlya: SZABAD.
lllaizidnak tetszcTZ
Ez a nihhny gondolat.
AZ ,!?LETEM:
&o'rsvonat,
MeIy f d6"sinen r~bog,
Nern Idtom az arcokat,
Elmoscidnak az d h k .
Mewtwn&rn item ismerem,
Sz+omra titok,
Mibl; hova &r$ezem?
Nern tudorn, de vdrjatok! .
"Kihagyok" nkhriny Bllomdst,
&fondvrin
jeldktelar,
Igy keriiljiik el egymhst,
Nem talalkozunk sosem.
Ha vblfhkhoz 6mk;
E1do"lhet a sorsom.
S csak ann it Erek:
Vdtj rcim .?!~EsOTTHO&l
'
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A magyar ipari kapcsolatok fejlodbse
A munkaerdpiac dtszervezese a kilencvenes 6vekben a kepviseleti struktlirgk feldaraboldddsdhoz vezetett, mely mind a
szakszervezeti szovets6geketl mind pedig
a munkav6llaldi szervezeteket Brintette.
A piacgazdashgra va16 6tt6r6s az ipari
kapcsolatokban egy pluralists modell kialakulas6t hozta magdval: a fdbb szakszervezeti szovetsegek kozul ridgy a kordbbi magyar szakszervezeti tomorul8sb6l
(SZOT) alakult ki, 6s reform folyamatot
valdsitott meg (MSzOSz, Autondm, SZEF,
ESZT), k6t mhsik pedig Lijonnan alakult
(LIGA, MOSz).
A legtobb dgatati szakszervezet a hat legnagyobb szakszervezeti tiimorijl6s valamelyik6nek tagszervezete.
A kdpviseleti strukt6rdk ilyen szettoredez6s6t a szakszervezeti szervezades szabads6gdt biztositd torv6ny is e16segitetteI
mely legal6bb 10 dolgozd eset6n lehetbv6
tette az uzemi egyesuletek bejegyzeset
(1989-es egyesul6si torveny). Tobb, szakszervezeti egyesul6sre vagy egyuttmGkod6sre iriinyuld kiserletre is sor kerult, de
ezek egyike sem jutott messzebb a kezdeti, kis6rleti st6diumnd1, 8s az er6feszitesek
elegtelennek bizonyultak.
A hat legnagyobb szakszervezeti t o m o r u l ~ s

mindegyike az ETUC (European Trade
Union Confederation) tagszervezete. Az
ETUC tdmogatilsdval a Phare - program
6gisze alatt egy orszdgos szakszervezeti
integrhci6s bizottsdg (National Trade Union
Committee for Integration, NUCl) keriilt
feliilllt6sra a tiibbi EGK orszdgban
megl6v6khoz hasonlatosan. Ez a testulet
informAci6t kozvetit a szakszervezetekhez
kulonbdzd eurdpai 6s b6vitdsi kerdesekr6l.

Az osszes szakszervezetet t i j 6 koztatj8k
Bs bevonjsk az EU csatlakoz2si tsrgyalssokkal kapcsolatos kerdesek megvitatdsdba. A magyar NUCl koordinAtor a korm5ny

-

integracids strategiai munkacsoportjanak hivatalos tagja.
1988 vegen egy hAromoldalli f6rum kerult

fel&llitasra, mely utdbb az grdekegyeztetd
Tanacs (ET) rnegalakulisdhoz vezetett.
Ennek cdlja az volt, hogy elej6t vegy6k a
konfliktusoknak 6s a munkaaddk, munkavBlla1dk valamint a kormsnyzat k6pviselbinek egy ketiranyli egyeztetesre, inform&
ci6cser6re 6s a felek kozti megegyezes eleresere alkalmas rendszert biztositsanak.

A munkavdllal6i 6s szakszervezeti Brdekkepviselet szetdaraboldddsa egy6rtelmGen befolyasolta a T a n k s munkiijdt 6s dont6seinek kihatAs6t.

A Tandcs megvitatta a minimalb6rek 6s
b6remel6sek k6rd6s6t a versenynek legink6bb kitett agazatokban, 6s tobb orszagos meg6llapodBs alalrasara is sor kerult.
Egyeb jogi 6s tsrsadalmi-gardasdgi k6rd6sek is napirendre kerultek.
A Tandcs rnfikod6s6t meghatdrozd szabslyzat szerint a szocialis partnereknek
jogtiban 6llt taj6koztatiis kapni minden
munkaval kapcsolatos k6rd6sben16s aktiv
szerepet - v5llalni a torveny-eItik6szlt6si
munkdban. A kormsnyzat tekinteteben elvards volt, hogy jogszabalyok elfogadasa
elott a felekkel egyeztessen.
Az ET javaslatrira a Munka Torv6nykonyve
tobb pontja is mddosult, kulonosk6ppen a

Fdrumok, illetve gazdasagi 6s tdrsadalmi
egyezteto fdrumok. A Munkaugyi Fdrumok
szigorrjan h6romoldalljak (korm*nyzat,
munkaaddk 6s szakszervezetek). A
p8rbesz4d masik k6t f6 fdruma (a Gazdas4gi Tandcs 6s a Szocidlis Tandcs) mindiissze ketszer iilesezik (vente; a r6sztvev6k
kor6t kiteriesztik, bsvonva a Nemzeti
Bankot, a Tozsdetan6csot, a multinacion4lis vallalatok k6pviseldit 6s n6hihy kereskedelmi kamarat. A Szocidlis Tandcsban a

kollektiv munkaszerz6d6ssel nem rendelkezd munkav6llaldk v6delm6ben.

kormany a tarsadalom hatranyos helyzetG
retegeinek k6pviselbivel tal8lkozik, a mozgass6rultek, a tdrsadalmi szervezetek 6s
kulonbozb egyesuletek k6pviselbivel, de
nem a szoci4lis partnerekkel.
Magyarorsziig a tervgazdashg bizonyos
fokli decentralizdl6sa mar 1968-ban meg-

1999 marciushban ljjabb megbesz6l6sek

kezdodott. Ennek eredmdnyek6nt a b6r-

kezdodtek a Munka Tijrv6nykonyve m6dosit4sardl illetve a kormdny a tdrsadalmi
pirbesz6d struktiiraival kapcsolatos iij terveirbl. Az ~ ~ - ae t4rsadalombiztositast
t

struktljriik meg6llapit8sGnak feladata az
orszagos ssakszervezeti kijzponttdl Btkerult a munkaviillaldk kdyiviseleti szervezeteihez kerultek bizonyos u6llalatoknhl.

kezel6 alapokkal egyutt a munkaad6i 6s

Az 1992-ben hatalyba l6pett Munka Torv6nykonyve tijbb valtozason esett at az

szakszervezetekkel folytatott elozetes
egyeztetes n6lkul megszuntett6k.

elmljlt Bvekben, kezdetben azzal a sz6n-

A kormany riltal a Parlament el4 terjesztett

dekkal, hogy a magyar munkaugyi kap-

tervezet szerint az uzemi tanacsok
kozvetlenijl vdllalati szinten kezdhetnenek
tBrgyal8sokat m6g akkor is, ha az adott
helyen nincs szakszervezet.
A magyar kormdny t.jj megkozel;t&se a

csolatok modellje a n6met rendszer minthj4t kovesse. Az igy kigondolt rendszerben az uzemi tanacsok a kozvetlen munkahely vonatkoziistiban kothettek megallapodiisokat, mfg az ' orszdgos 6gazati

g yakorlatban

tdrsadalmi parbesz6d
struktdrdinak ledpit6s6t c&/ozza, bogy azt

szervezetek a tobb mint egy vAllalatra

egy kuliin fdrumokbdl dl16 rendszer vdltsa

A szakszervezetek jelenleg viillalati-szintfi

fel (IAsd a mell6kletet), mely ba'r sz8les
alapokra helyez6dikf kw8s dontdsi vagy
v&lem&nyezt5sijogkorrel rendelkezik. K 6t
fajta megalakitgsara kerult sor: Munkaugyi

meg5llapodAsokba csak akkor folyhatnak
bele, ha az uzemi t a n k s v6lasztAson a
szavazatok legalibb 50%-bt megszerezt6k.

a

kiterjedo rneg8llapodiisok6rt feleltek.

- Alrite'tfa: a vighyra merolegesen elhelyezkedo kidolt nyiirfa.
- Biztonsbgt*hatbrjelz6: hatiirallomisokon az utasok biztonsiigit 6v6 tibla.
- D2 fdkez6szelep: a D 1 -es ut6dja.
- Egyszerfisitettforgalmi szolgblatra berendezett vonal: olym vashti vonal,
ah01 vasiiti dolgoz6t mkg nagyit6val sem lehet talklni.
- F&@ro'ba bbrca: a kerkk kop8csol$s6t igazol6 papirfecni.
- Fdktusko': a f6ket kezelii, alacsony intelligencihjh szemkly.
- Ftizishattir: magasfesziiltskg igazolisiira kikpitett felso vezetkki szakasz.
- F6megszakitb: tiznkl tobb kismegszakit6 irinyitasival megbizott
igazgatbsigi szemkly.
- HeZytelen viigtiny: rossz helyen elhk6d6 sinszakasz.
- Jobbvtigtiny: kozepesnkl jobb Bllagh vascti pilya.
- Kocsimegfcrtamodtis: a gyBva vasiiti kocsi bitoritbara szolghJ6 eszkoz.
- Megb1lo'-rakodo'hely: olyan megall6hely, ah01 magasperon hiiinyiban az
utasokat a jegyvizsgiil6k rakodjik fel.
- Racionalizblbs: a sz6 jelentkskt nem ismero, 6sszeriitlen dontkseket hoz6
vezetok tevkkenyskge.
- Sinkorona: 1 ; a sinszhlak koronkhsi kkszere. 2; a Szlovtikiib61 viisirolt
sinek fizetoeszkoze.
- Szelveityszbm: a kollektive tot6z6 vashti dolgoz6k nyertes szelvkny6nek

- Talpfa: a klumpa vasiiti elnevezkse.
- Tolatbs: a hfizatis kivktelkvel, minden egyes vhginyon tortkno mozgk.
- Vbglinyzlir: a sinbe Cpitett, kulccsal zirhat6, lofist megakadAlyoz6
- Vtigtinyztiro'sorompo': a koniton kozlekedok a h a .
- Viilto'felvtigas: a vhltbnak operacids uton tortkno javithsa.
- Vonatmegelo"z&s:vashti &jar6 elott, koziiti j h u v e l vkghezvitt olyan akci6,
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MAV DEBRECENI JARMUJAV~T~KFT
4034 DEBRECEN, FARAK~ARUT 67.
Telefon: 36-521450-240
Telefax: 36-52/314-725
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Az U-Tours a M h i Utasellitd
~
Rt.
utazhsi iroda ajanlatibdl:
Minden gGr6gorszkgi apartmanra befneto
vasutas 5% kedvezmbnyben rhzesiil!
Ajhnlatunk Gorogorszfigba egyBni utaulsnhl:

PARALIA, 100 m-re a te~gert6Z
2 3 - 4 f6s stiidi6ban: 6500-23 000,- Ft/f6/h&
4-56 f6s apartmanban: 6500-20 000,- FUfiihBt

VALLALKOZUNK:

-

sajiit tulajdonO, tOlnyorn& MlkClli
foly6kony anyagok (dsvanyolaj, Nzolaj,
benzin 6s sziirmazbkaik)
sziillittlshra alkalmas vastiti tartt3lykacsijdnk
b&beaM&ra,

- ilyen tipusO tartalykocsik gy&rEMra,

NEI PORI, kiizvetleniil a tengerparton

javitiidra, M b b h :

(vasrittillomris I km-re)
2-3-4 f6s stlidibban: 6500-24 000,- Ft/rdlbBt
4-5-6 fils apartmanban: 6500-21 000,- Ft/fII/hBt

- g&szAlllt6

- vegyipari terrn6ket (savat, IOgot)

Ajrinlatun k csoportoknak, szervezdeknek:

.

s ~ l l i t i ,tarthlykocsik

- 6lelmiszer-ipari term6ket

17 turnus IekotZse esetgn: PaRALIA is NEI BORI
2-3-4 f6s stiidi6ban: 32 000,- FUstSldMhCt
4-5-6 fds, 2 szobfis apartmanban:
55 000,- Ftlapartmanhht

szhlllt6 tartalykocsik

- nyitott 6s killOnteges4cialakfthsO

teherkocsik M 6 6s fbvizsga
javithsi munkainak elv6gz6s6rsy

HOR VATOMZAG
e M n i utaztissal:
PUNTA VERUDELA, 50-200 m-re a tengertQ
4 fib apartman: 45 900-140 500,- FUapartmanJhBt
7 f6s apartmen: 72 900-188 500,- FUapartmanhBt

tartttlykucsik

- mobil tarkilyok &Is6

tisztit&&ira
(kamsanyag elhelyezbssel),

-

H A J ~ V A LAZ ADRIAN!

tarthlytest gyhrtas 6s az eue16sszefiigg6
munkAk, pi.: tamytest h6szigetel6q valamint

Toltson 7 felejthetetlen napot az Adrian
szigetr6l szigetre vitorlha!
65 500-108 700,- FfffWCt fBlpanzi6val

- lakatos, hideg- 6s meleg-megmunkiiliisi

OLASZORSZAG
egydni utazdssal:
BIBIONE, JESOLO, ERACLEA MARE
4 f6s apartmanok: 31 400 Ft-t6VapartmanlhBt
6 a s apartmanok: 42 700 Ft-t6Uapartman/hBt

U-Tours: 1087 Budapest, Kerepesi Lt 2-6.
a Keleti prilyaudvar 13-as ds 6-0s
vhgrinnyal szemben!
Tel./Fax: 343-02 73, Tel.:343-6463,
Vashti teL: 23-19
Honlap: www,utasellato.hu,
E-mail: utours@utasellato.hu

tev6kenydg (esztergiilyoztls, matiis,
gyalulb, g6pi 6s k6zi ti3zikoviicsoliis,
sajtoliis, lemezdaraboliis stb.) v6gz6dre.

VARJUK S ~ V E S
ERDEKL~D~SUKET
A FENTI CIMEN
SZEMELYESEN
VAGY TELEFAXON!

MAV DEBRE

NI J A R N I ~ J A v ~K
&

A MOSZ #spa
00. Bajnoksiigiinak I. Koz6pdii:nt6je Miskidcon
k e d rneendez6sre 2000. jfinius 5-6-5n.
i
. .,lo
Egy csapatot max. 15 Eve1 tudunk fogadni.
kh
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I m m b 8; i l l k a ~ o m ~ h l ~i i~i g&eln d e z ~ r he Mozdonyvezetm; Szakszervezetk!nek vasutasnapi
rendewkye. Iddn BttWscsaha vcirosa ad otthont a tiibb mint fbezer rhozd'opt~&ie~hc~
s
csalridtagjhnak A tavaly Ssszel elindult szervezo"munka biztosiftfkdjeleiitBrr&,~hogy~kz
eddi- ,
gi hagyomctnyoknak me&eIeIo"en k& napon tit a sport ds jdkedv Mltozzon a masfnisddcsalddok kiirdbe.
A riszletes prograprfl kci'v@ezo" szcimunkban thjdkoztatjct&rn.szwvez6kaz drdekbndo%et,:4 -
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