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E1o"szor csak mendemonddk keringtek a klJizetkskr61. Rkgen volt az, amikor
a vaszitndl jutalmatfizettek - legaldbbis az egyszeru" meldsnak. Az idknjelent6sebb bkrmegtakaritds keletkezett 4s a felsobb emberek zigy dontottek, hogy
kaphatnak be1o"le a dolgozdk. Gyorsan levez&nyelt&ka dolgokat, valamikrt
surg6sen ki kellett fizetni a pknzt. Hallotta, hogy micsoda vitak voltak a
jutalom koriil, - senki nem volt hajlandd megmondani, hogy kik kapnak, mikrt
kapnak. Az egksz dolog, b a kijizetkst megelo"z6 vita gusztustalan volt, a
jutalmazdst kiskro" szdndkk pedig visszataszitd. ,,Ugyan fogok-e kapni?
Persze, hogy medordult a fejkben 6s zigy gondolta kr annyit, tesz annyit,
hogy megillesse ez a pknz. Mint ahogy a kolligdit is. Aztdn megjelent a VIP
lista. Rajta volt, 6 is kapott. V?szonylag sokan voltak mkg rajta, de er6sen
elgondolkodott, hogy mdsok mikrt nincsenek rajta? Tobb olyan kollkgdja
van, akire emberiesskge, tisztesskge, kovetkezetesskge miatt felnkzett, 6s mkg
sem kapott, 6s olyanok is, akik kozott nem szivesen ldtja a nevkt. Hogy mit
tegyen, nem tudta. Ne vegyem fel? Akkor dtutaljcik, vagy ami mkg rosszabb
zsebre teszik a fels6bb emberek. Tobb napig toprengett, de vkgul is felvette.
Hazafelk azon gondolkodott vajon helyesen tette-e. Egyre inkdbb zigy tunt, ez
sem volt jd megoldds. Htizta a zsebkt ez a kis pknz. Nevetskges, de rosszkedvu 6s bosszus volt. Mit kine tenni? Aztdn otthon vdrta a vdlasz. A posths
aznap is, mint kvek sordn mindig, az kwkgkn hozta egy nemzetkozi gyermeksegito" szewezet segklykkro"sorait, az el6zo"kvi tdmogatbst megkoszono" lapot,
ks egy dtutaldsi postautalvdnyt.
Mdsnap, ahogy a posthrdl kijdtt, konnyebb volt a lelke.
"

2001. januilr-februar

Mozdonpezet6k Lapja
kat, csak ha nyilvtinvalb. Sok oly'an
uggyel taklkoztam ugyanis, hogy a
VBVO megh:Wgat&on konnyelmh
elismem vttkbsstgtt, t s u t h , mhr a
mdhltat6i inttzkedtsi eljhrris soAn
tett meghallgatison mAr hihba vonfa
A bir6shgok legyen az biintetii, vagy vissza az els6 jegyziikiinyvi nyilatmunkaiigyi - itllhspontja ugyanis az, kozatht, a
tbizony mhr terhel6en veszi
hogy olyrntrttkben elszaporodtak a figyelembe a jogkorgyakorl6, sat mtg
gfizolajlophsok a M,~v Rt-nU, hogy a b h M g is.
mindenki gyanus, s6t biinos, 6s elCg, Ktrek mindenkit, hogy ktrjen id6t a
ha a munkhltat6 bizalma megrendul a meghallgathsnhl, lehet6stg szerint
dolgozbban, m k megalapozza a rend- kkrje meg valamelyik MOSZ tisztkiviili fehnondiist.
stgviseliit, hogy menjen el vele a
Iddzek egy munkaugyi bfr6shgi ugy I. meghallgat8sra, illetve k+rjen tanhcsot,
6s II. foM itdettbdl, girzolaj eltulaj- ha mCg nem volt ilyen helyzetben.
donittisi ugyben.
2. Sokszor elmondtam, leirtam, hogy
T6nyhU.Q~:
tjszakai szolgblat, egy fel- az utasitlsokat be kell tartani d g
vigyiiz6, egy mozdonyvezetd, ktt akkor is, ha khyelmetlen, ha a gyakorvasutdr. Nincs tettent*~, nine tan6 latban nem ligp folyik a munka, ugyanmeghallgaths (csak a k& vasutdr), nem is ha baj van, ha me3 akar~&biintetni
vizsghlthk a megtalhlt kanna tartalmht, a mozdonyvezetot, akkor nem a helytenem vettek ujjlenyomatot, nem talaltak len gyakorlatot vizsghlj8k, mt ugyanis
a hlzkutatis soran sem ghzolajat, tagadja a Mv,
hanem csak azt, hogy
mtgis I. t s 11. fokon is jbvhhagythk a adott esetben a mozdonyvezet6 b e
felvigyk6 6s a mozdonyvezetll rend- tartotta-e' a vonatkod utasitht,
la'viili felmondiisht.
vagy nem.
IdQef& I. fokti itBetbb;l:
HiiIba mondjuk mi a tr'u6shgon, hogy
,X hllomhson a ghlajlophsok meg- rossz a munkaszervez6s, kevb az anszaporodtak, ezM az Bllomh biztonsb ber, rossz a mozdonyok mhzaki hllapogfit szolghl6 d v vas&& Kft. rendt- ta, a bh6shg az adott iigyben a felel6sszei, illetve biztonshgi 6rei fokozott fi- stgre vont mozdonyvezet6 vttkes k&
gyel6szolghlatot tartottak." A bir6shg a telezetts6gszegbtnek fennhllitsht, illetvas6tCIrok vallomiisait ,,Meblen 6s ve vttkesdg hihyht vbgilja csak.
elfogulat1an"-nak midsitette. Meghlla- 3. Nem munkajog. Rtgebben irtam
pitotta, hogy ,,Felpereseknek az iizem- mk, hogy 6va intek mindenkit, hogy
anyag eltulajdonitAs6ra irimyul6 s&kezesskget vhllaljon kiilonftle ptnzindtkos magatartha olyan dl* kote- ttzetekntl, ptnzkolcson felvtteltntr,
lezettstgszegknek min6sii1, amely a ugyanis ha az ad6s nent fizet, a kezes~
munkhltat6 &Zerdl a rendkiviili fel- nek kell fnetnie az adbsshgot, 6s uthn
mondiist megalapozza." Fellebbezt- bizony What a p h z e u t h , mert ha
siinkre a megyei bir6Ag - annak elle- sz6p sz6val nem megy, cs& perrel
n k , hogy idBkozben a szabhlysdrttsi tudnh visszaszerezni a ptnztt, ha az
hatbhgok megsziintettdk az eeljhrhst ad6s fizetiikkpes lenne. Nyert per e s e
mindktt felperes vonatko~hban,bizo- t h is a vtgrehajthi eljhrk koltstges
nyitottshg hihyhban - helybenhagyta az 6s bizonytalan.
I. fokt~itkletet. Felperesek a LegfelsBbb .Ugywz a tanlcsom maghszemdlyek
Bir6saghoz fordultak feliilvizsghlati kozotti kolcson esettn, ha a kolcsonktrelemmel, amely mtg nines elbirhlva. vev6 nem tud kelld biztosittkot adni a
Ezt az esetet csak az& tettem kozzd, kolcson fedezetbre.
hogy mindenki fontolja meg mi a Tovhbbra is szivesen Allok minden
fontosabb: a biztos rnunkahely, vagy a mozdonyvezetd, szakszervezeti tag
konnyUnek tiin8 ,,@nzkereseti lehe- rendelkeztsere tanhccsal, khpviselettel.
A MozdonyvezetBk fivkonyvtben a
todg".
tXbb tudnival6kat ismt5teben leirtam,
E g y b jd tandcsok :
1. Ha b k i l y e n baleset todnik, t s a forgasshk figyelmesen.
VBVO kimegy a helyszinre, meghall- Cimem: 1145Budapest, Bdcskai u. 11.
Telefonszhmaim: 21-87, 220-3822,
gatja a kolltght, legyenek kovetkezetesek, tartsanak ki igazuk mellett, 6s
06 30/9567-291.
soha ne ismerjtk el hibdztathati5siiguDr. Vagaday IIdikd jogtaficicsm

A MOSZ
Tobben ktrdezttk, ad-e a szakszervezet segitstget olyan esetben, amikor a
rendkivuli felmondds oka ,,lopas",
vagy ,,ittasshg".
Minden munkhltat6i inttzkedis (fegyelmi), kht6rittsi hatkozat, munkaszerz6dts-m6dositAs stb. esettn ctlszed megkeresni a MOSZ helyi ugyvivlijtt, aki tanbsot ad, segit az egyeztetbi ktrelem benfljthhhl, illetve az
egyeztetksen. Amennyiben helyi szinten nincs megegyezes, haladtktalanul
a MOSZ jogtanhcsoshhoz kell fordulni, hogy hathidliben be tudja nfijtani
a keresetet az illetekes munkaugyi
bir6shghoz.
Fontos a hathidlire odafwelni, mert
egyoldalh munkaszenlidts-m&Iositzis,
rendkiviili felmondhs, munkhltat6i inezkedts 6s &Mtk esetbn a haUrozat k6zhezv6td6t61 szhmitott 30 napon beliil lehet birbshghoz fordulni!
Mi a helyzet a rendkiviili felmondhsal, amelyet lopis, vagy ittassag miatt
kap kCzhez a mozdonyvezetb?
Kezdem az ittasshggal. A mozdonyvezetd esettben 0,000 ezrelkk az elfogadhat6 mtrttk, teMt a 0,002 ezreli5k is
megalapozza a rendkiviili felmondhst,
ezt a birbsagi gyakorlat is alhtimasztja.
Khek minden kolltgat, hogy jbzan, kipihent hllapotban jelentkezzen szolghlatba. A szolghlat megkezdtse el6tt
legalhbb 24 6riival ne fogyasszon szeszes italt. Ha megszondhzzhk, 6s nem
ismeri el az alkoholos befolyhsoltsC
ght, akkor az ittashg-vizsghlati jegyzlikonyvben se ismerje el, hanem ktrjen
vQalkoho1 vizsgiilatot.
Egyre gyakoribb a ghzolaj eltulajdonitassal gyanusitott mozdonyvezet6k
ugye.
Itt is van f6 szabhly, mtg egy uveggel
se vigyenek haza ghzolajat, ugyanis
1,5-2 literrel torteno tettentrb is
megalapozza a rendkiviili felmondist.
Ilyen esetekben is igaz, hogy keressbk
meg a helyi, vagy a teriileti ugyvivlit,
illetve a MOSZ jogta~csosht,ugyanis
a kttes, a MAV hltal nem teljes koriien
bizonyitott esetekben el lehet menni a
birbshgra, de meg kell mondanom,
hogy nagyon kevts az estly a per megnyer6stre.

Magyar Allamvasutak Rt. munkiiltatb (a to-

c) A ,,hhromCves meghllapodhsnak" megfele-

vabbiakban MAV Rt. vagy munkiiltatb), vala-

Illen a munkhltatbi jogkor gyakorlb rCszCre

mint a Vasutasok Szakszervezete, a Vasiiti

tovhbbi 1,375%-os keresetfejlesztbsi m a 6 k

a~
Rt.,

911 rendelkeztsre, melyet a munkaltatb mkr-

Cs a MozdonyvezetClk Szakszervezete (a tovhbbiakban egyiitt: szakszervezetek) a rk-

legelCsi jogkorCben eljbrva az albbbiak
szerint hasznhl fel:

sz5lu-61 2000. februbr 22-611 alhirt K-9711-

- a leglusebb munkabCrre vonatkozb jogsza-

2000.s~.,,hhrom&vesmeghl1apodb"-ban fog-

bhly vCgt.ehajthsa,

laltak alapjh, a vasutas munkavhllalbk 2001.

- szemClyi alapbCrek differencihlt ernelbse,
- osztonzb rendszerek miik6dtetCse - phlya-

Dolgozdk $zabad Szakszervezete

6vi b6r-16s

thqyhban az alhbbiak szerint

kezd6 munkavAllal6k b&ezCse.

1. FeIek a ,&lromCves meghllapodhs" 2. sz.
mell&let6ben feltiintetett prognosztizhlt inflhci6 mlrtCkCt 6%-ban, a tervezett GDP naveked6sbt pedig 5,5%-ban (ennek fele 2,75%)

d6st.a munkiltatb az alhbbiak szerint hajtja

3. Az 1: Q 2. pontban foglaltak vCgrehajtba
eset6n a felek a ,,hBrom6ves meghllapodh"
200 1. kvre vonatkR$ bbrint6zkedCsi r6sz6t
idaarhnyosan teljesitettnek tekintik.
4, Felek ezen meghllapodb alhinishval egyd L megfelel a ,,MromCves megirllapod&ban" foglaltaknak.

a) A rehlkeresetek szinten tartba CrdekCben a

teljes munkaidoben foglaakoztatott munkam6lyi alapb6rCt a tervemtt inflhcibnak megfelelben - alanyi jogon 6%-os mCrtkkke1rneg-

b) Az a) pontban foglaltakon tiilmenBen a
vasutas munkavhllalbk,rehlkereseknek ernelkse c6ljhbbl tovhbbi 1,575%-os alanyi jog6

'5. Felek az ezen meghllapod6sb61 ereda esetleges vithjukat a ,,hliromt+ves meg6llapodh"

6. A meghllapodh alhirbht kovetBen munkhltat6 az ezen meghllapodbnak megfelel6
tartalmh utasithst ad ki.
Budapest, 2001.janudr 18.

jelenti, hogy a) Q b) pontok alapjh a teljes
munkaid6ben foglalkoztatottak 2000, december 31-&I CrvCnyes alapbCre alanyi jogon

vdtih~

...............

.

a MAV Rt. munkavallal6inak
b6rkompenzaci6jhra
a K-971/2000. sz.

A K-97112000. sz. hdrom6ves megdllapodds el6irja, hogy a vasutas munkavdllaldk keresete evente az infldcids rdtdval azonos mertekben, alanyi
jogon emelkedik. A megdllapodds szerint abban
az esetben, ha az inf16cio tenyleges merteke
meghaladja az eves berfejlesztes idbpontjdban
figyelembe vett inflacids rdtdt, a kulirnbilzettel
kompenzdlni kell a vasutas dolgozdk kereset6t.
A 2000. Bvi berfejleslzt6skor a vasutas mwnkavdllalok a 2000. Bvi kolts6gvet6si torvdnyben
el6irdnyzott 6%-os m6rt6ku" alanyi jogd szem6lyi
alapberernelesben r6szesultek. A Kozponti Statisztikai Hivatal 2000. november 14-617 kiadott
kozlemdnye szerint 1999. oktdber 6s 2000. oktdber kozott az infldcid 10,4%-kal novekedett.
Ebbel kiindulva a vasutas munkavdllaldk beret
4,4%-kal kell koirnpenz8lni.
A kompenzacid gyakorlati v6grehajtdsdra a vasutas szakszervezetekbt egyetB.rtesben az
aldbbiak szerint rendelkezem.
1. A kompenzdcidra az a munkavdllald jogosult, aki
a) 2000. december 31-61-1MAV munkaviszonyban dll,
b) a 2000. Bv folyamdn nyugdljba (oregsegi, rokkantsagi, k0rengedm6nye.s~el6rehozott
ijregs6gi) vonult, vagy elhal4lazott.
2. A kompenzdci6t a munkavallaldk szem6lyi
alapb6rBnek visszameno"l~gesmegemel6s6vel
kell vegrehajtani az aldbbiak szerint.
a) Annak, aki 2000. janudr 1-et megelbz6en MAV munkaviszonyban allt, a 2000. januari szem6lyi alapberet meg kell emelni az 1999.
december 31-6n Brvenyes szem6lyi alapb&hnek
4,4%-dval. Az 1999. december 31-i alapb6r
4,4%-at Ft-ban kell megdllapitani, 100 Ft-ra
torten6 kerekfiessel (50 Ft-ig 0 Ft, 51 Ft-tdl
100 Ft), 6s ezt az osszeget kell hozzdadni a
2000. janudrjdban Brvenyes alapbBrhez.
b) Annak, aki 1999. december 31-6t koveteen letesitett MAV munkaviszonyt, a munkdba
dlldskor megdllapitott szemelyi alapb6r6t kell
megemelni 4,4%-kal. A kerekitest az a) pont
szerint kell vegrehajtani.
c) Annak, akinek a szernelyi alapbdre bdr-

mely okb616v kozben (2000. janudr 1. 6s 2000.
december 31. kozott) emelkedett, az emelBs id6pontjgtdl az dj alapb6rdhsz kell hozzdadni a 2./a)
pont szerint megbllapitm 4,4%-os Ft osszeget
(az 4vkozi b6remel4s iddpontjdig a 2./d pontban
foglaltakat kell 6rtdemsserOen alkalmazni).
A megemelt Cij alapberekkel 'a szdmviteli szervek kiszdmitjdk a 2000. I-XI. havi lij bruttd bereket (aminek kovetkezteben valamennyi alapb6rt6t fuggli pdtl6k, kiegeszft6 fizetes, jutalom,
teljesitmeny jutalom, stb, m6rt6ke is novekszik). A r6gi 6s a fentiek szerint szdmitott dj
bruttd berek kulonbazet6t egy osszegben bedlltj6k a december havi szamfejt6sbe (a megemelt bruttd b6rek megdllapitdsa sordn az alapb6rto"l nem fiiggo" Bvkozi jutalmakat vdltozatlan
osszeggel kell figyelembe venni).
A december havi b6rek szdmfejtese mdr az lij
alapberekkel t~rtenik.Az egyosszegb kompenzdci6 kifizet6sere a december havi b6rekkel
egyutt 2001. janudr 10-ig kell sort keriteni.
3. A vbgrehajtds sordn a szdmviteli szervek
sz6mitdgcipes programmal listdkat keszitenek,
amelyek tartalmazzhk a munkavdllaldk 1999.
deoember 31-i (akik 2008-ben 6v k o z w 16tesitettek munkaviszonyt, azokndl a munk4ba 81Iaskori) szem6lyi alapbereit, az ezek 4,496-dt kitev6 berfejleszt6s osszeg6t 100 Ft-ra kemkitve,
illetve a 2000. december 1-6n 6rvBnyes megemelt dj alapb6reket. A listdkat ellenlirz6s c6ljdb61 megkijtdik az illetekes munkaugyi (adatkoz16) szerveknek legk6sSbb 2000. december 12ig. A munkaugyi saiarvek az ellenbrz6s, illetve a
sziikseges javitdsok utdn legk6s6bb december
20-ig tartoznak a m6r jbvdhagyott listdkztt vistszakuldeni a szdmviteli szenreknek. 4. A 2000. I-XI. havi egyosszegC[ b6rkompenzdcidt a b6rfelhaszndldsi kimutatds 086 b6rfajt a kdd sordn (infldcids kompenzdcid megnevez6ssel) kell kimutatni.
5. A munkaugyi szervek a munkavdllaldkat
irdsban tartoznak Brtesiteni a szem6lyi alapb6rek visszamen6leges emel6sdrSl (2000. januBr
1-tBI, illetve az Bvkozi vdltozds idbpontjdtbl) december 22-ig.
6. Kifizetea utdn a munkavhllaldk esetleges
kerbsere a szdmviteli szervek tdjBkoztatdst tartoznak adni az Cij szemelyi alapberek alapjdn
szdmitott Cij bruttd b6rekr61, illetve azok megdllapitdsi mddjdrdl.
KBrem intezked6sBt a b6rkompenzdcid fentiek
szerinti pontos elsziimoldsa 6s kifizetdse irdnt.
Budapest, 2000. december 5.

Dr. Bencz6di Mihhlyne

szakszervezetek belhtjhk, hogy a
megosztottshg a gyengeseg jele.
Olyan Crdemi egyiittmiikodCsre
van sziiksCg, anlely kkzzelfoghat6 eredmCnyeket teremt a
munkavhllal6k szhhra.
Szblni kell an-61, hogy a mhlt
A mtilt tilen az egisz orszbgot irintette a magyar munkaiigyi Cvi konfliktus nem csak a vasukapcsolatok legnagyobb konfliktusa, a vasutassztrbjk-sorozat. tasokrbl sz6lt. Az akkori csenEgy kv elteltkvel kkrtiik a hbrom reprezentativ vasutas szaksz- desthrsak, mint pCldhul az
ewezet vezetbjkt, hogy az immbr kkzzelfoghatb eredminyek egkszskgiigyiek akkor nem bhntiikriben irtkkeljik a konfliktust. Arra is Kvbncsiak voltunk, tottak minket, az i d h pedig mi
hogy a tbrgyalbsok eredminyekint lktrejott hiiromkves megbl- segitjuk oket. A konfliktus talapodbs mikint teljesiilt, illetve az esemknysorozat mikint nulshga, hogy a hat konfdderhci6 is belhtta: a kiilonutalcnak
hatott a hbrom szahzervezet egyiittmu"kodksire.
vCge, egyiitt kell mukodni.

Htirorn ktfrdgs,kilenc vblasz

A VASUTAS

elmaradt a vasut reformja. Hiszen a munkhltat6 kornmunikhcibja ene a vezCnysz6ra Cpult.
Idokozben miniszterek jottekmentek. de a kCtCves ko1tsCgvet6s mkgsem tartalmaz forrhikat
az igCrt htalakithokra. Felvetodik a kCrdCs: vajon mi hihnyzik
a kormhny rCszCr61, a bizalom?
- A hhromCves meghllapodhs
egyik legkCzzelfoghat6bb eredmknye a 4,4 szhzalCkos inflhci6koveto bCrkompenzbci6 onmaghkrt beszC1. Viszont a megiillapodhs sziimos mbs pontja
nem teljesiilt. igy a f'oglalkoztathpolitika teriiletCn elmondhat6, hogy a 2000. Cvi tbnyleges
1CtszhmcsokkenCs Crezhetoen
- V6lemCnyem szerint a konflik- magasabb volt, mint a tervezett.
tust korrnhnyzati akarat generhl- A munkaiigyi kapcsolatok soha
ta 6s tartotta fenn. ~ r d e m thri
nem lhtott mklypontra keriiltek.
gyalhok hijhn a vasutasok rh- A Vasiiti ~rdekegyeztetoTanhcs
kbnyszeriiltek Crdekeik legke- miikodCskt5ptelen, a munkhltatb
mCnyebb eszkozzel va16 vddel- szerzodds, 6s torv&nysCrt6 mamCre. Az eredmknyek tiikrCben gatartha tetten Crheto. ES eddig
kijelenthetjuk, hogy Crdemes mCg nem sikeriilt meghllapodni
volt kitartani az hllhpontunk az hj btnendszerben sem.
mellett, hiszen mint ut6bb ki- - A sztrhjksorozat uj fejezetet
deriilt, az inflhci6 megit6lCsCben nyitott a hhrom reprezentativ
mi tevedtiink kevesebbet. Ha a szakszervezet CletCben.
munkhltat6 Crdemben vizsgglta MeggyozodCsem szerint az
volna a szakszervezeti javasla- egyiittrniikodks minoskge pozitot, sztrhjk nClkul meghllapod- tivan vhltozott. Bizom abban,
hattunk volna. Hihnyoljuk, hogy hogy az ujonnan szervez6dott

Dr. Mirkus Imre,
a Vasutasok Szakstervezete
(VSa elnoke

Dr. Borsik Jinos,
a Mozdonyvezetok
Szakszervezete
(MOSZ) ugyvezeto alelnoke

- A tobbsz& brhs sztrajkban a
n~ozdonyvezetok tettCk a legtabbet, az o vbllukat nyomta a
legnagyobb felel6ssCg. 2000.
februhr 22-Cn a konfliktussorozat meghllapodhssal zhr6dott, ami megakadhlyozta, hogy
a MAV Rt. vezetbse foglalkoztathi Cs bkriigyekben egyoldalu
IkpCseket tegyen. Meg kell
emlitenem, hogy a februitr 14-611
befejezodott sztrhjk, Cs a 224
parafhlhs kozott eltelt id6 semmivel sen1 volt konnyebb, mint

Mozdonyvezet6k Lapja
--

a munkabesziintetks idoszaka.
Szerintiink a niunkhltatb feleslegesen hlizta az idot.
- A Mozdonyvezetok Szakszervezete a hhromkves meghllapodis idoarhnyos teljesulkskt
januir vkgkn krtkkeli. Az elozetesen kialakitott vklemhyiink1-61- amely szerint az ut6bbi idoszakban jelentosen skriiltek a
munkaiigyi kapcsolatok -, mhr
thjbkoztattuk a MAV Rt. vezetb
skt.
- Elorebocshtom, hogy a MOSZ
nem fontolgatja a meghllapodhs
felmondhsht. Ugyanakkor a
januir vkgi Crtkkelks koztfppontjhban a bkrrendszer korrekcibja
szerepel, amely a mozdonyvezetok szenipontjhbbl kiemelkedo
jelentoskggel bir. Amennyiben a
n~unkaugyikapcsolatok a jelenlegi szint ala esnek, az alapul
szolgdlhat a meghllapodis felmondiishhoz, amibol lijabb konfliktushelyzet keletkezhet.
- A konfliktus ideje alatt a MAV
Rt-nkl niiikodo hhrom reprezentativ szakszervezet tbrgyalbdeleghci6ja egyiittmiikodott. A
miisik kCt szakszervezet sajht
lehetoskgeihez kkpest vett rkszt
a munkabeszuntetksben. A
sztrhjkot kovet6en a munkavalla16i krdekkkpviseletek egyiittmiikodbse szinten n~aradt.Az is
lknyeges, hogy stratkgiai kkrdb
sekben a harom szakszervezet
hllhspontja tovhbbra is kozel hll
egymhhoz. Ugyanakkor t h y kknt konyvelhetjiik el, hogy
aniennyiben a stratkgiailag meghatirozb MOSZ akcidt indit,
tobbnyire el is donti annak sikeresskgkt. Mint ismeretes, a
MAV Rt. a konfliktus vkgkn
egyoldallian felmondta a szakszervezeti tagdijak levonhstirbl
szo16 meghllapodiist, amelynek
kovetkezmknyeibol a MOSZ
megerosodve keriilt ki. Tend-

szetesen a feladat komoly erofeszitht i g h y d t minden tisztskgviselonktol.
Elmondhatjuk, hogy a taglktszsimunk nem csokkent. sat a belsa
szolidaritiis tovhbb erbsodott.

Gask6 Istvin,
a Vasirti Dolgoz6k
Szabad Szakszervezet4rtek
(VDSZSZ)
elnoke

- A mult kvi konfliktust feloldb
megallapodhs egyik iegnagyobb
eredmknye a munkabkke.
Ugyanakkor ez a helyzet csak
latszblagos. Vklemhyiink szerint csak a liingokat sikeriilt
eloltani. Sajnos 6gy tiinik, a
Rt. jelenlegi vezetbskvel
helyrehozhatatlanul megromlott
a kapcsolatunk.
A helyzet elmkrgesedbskt a
munkhltat6nak rbjuk fel, hiszen
a szakszervezetek mindent megtettek a helyzet normalizhlhska,
de a ckgvezetks minduntalan
olyan otletekkel hll elo amelyek
lehetetlennk teszik a konfliktus
felszhmol~ht.
- Sajnos a megallapodis krtkke
is kktskges, hiszen azt a munkhltat6 sorozatosan megskrti. Neheziti a helyzetet, hogy a MAV
Rt. vezetkse lebecsiili a szak-
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szervezeteket, amit a Vas6ti ~ r ekegyezteto Tanhcs miikodkskkptel~nskge is kifejez. Ilyen
lioriilinhyek kozott a VDSZSZ
rkszkrol felmeriilt a Mromkves
megallapodhs felmondhsanak
lehetgskge.
- A magyarorszhgi szakszervezeti mozgalom 6s a vasutas
szakszervezetek hllapotbbbl ama
lehet kovetkeztetni, hogy a
jelenlegi szervezeti keretek kozt
semmi esklyiik sincs az krdemi
krdekegyeztetksre. A szakszervezetek miikilidksbt lij minijsb
gre kell emelni, ami alatt egy6rtelmuen fizi6t krtek. A szervezeti egyesulbt.tekintem a kozeljovo fo ckljhnak.
Az uttbbbi idoben bebizonyosodott, hogy a szCtt6redezett szakszervezeti mozgaEom szinte tehetetlen, ezkrt a Liga - a szervezeti egyesiilksre is felhatalmazd
kongresszusi dontks birtokhban
- siirgeti a konfoderhcibk
cgyiittmiikodbkt. A vasuton
elsbk6nt kelrene lktrehozni a
szervezeti integrhcibt, amely
.j6tbkmym hatna a konf6derC
cibk osszeolvad~hrais.
jBr6 KiA toke globalizAcib~d6~l
hivhsokkal szemben csak nagy
munkavhllal6i szervezetek kkpesek szembenbzni. ~k eurdpai
Unibban is ez a tr'end. egg yozodksem szerint. ez el01 a magyar szakszerveze@k sem tudnak ldtkrni. szet$Clyes v61em6nyem szerint, amelyet a Liga is
megfogalmazott, m6g 200 1 elso
felCben mcg kell tortbmie a
Szervezeti koncmtrhcidnak.
Tudom, hogy ez 6jszeru. megkozelitbs, amit n&n mindenki
fogad osztatlan orommel, de
elkeriilhetetlen. Nincs mis alternativa.
KarrEcsony SziIBrd
Forrzis: Munkalap

