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SZ TRAJK
Megjelentek azok a sztrijksatisztikik,
amelyek szerint a mozdonyvezet6kimmiir hetedik alkalommal kCnyszeriilteka
nyom6sgyakorlis legkemenyebbeszkozehezny(rlni.
A sztrijkok mindig eredm6nyesekvolak, egyfel6l a szakma dsszetartozisa,
ereje, szolidaritisa, misfel6l az el6n
eredm6nyekmiatt.
Ma mir nem szii&s6gesbizonygatni,
mire k6pesa mozdonyvezet6i kar.
A 86 6ris munkabeszijntetCsokai m6g
tavaly szeptemberre,okt6berre nyulnak
vissza.A UAV nt. iri vezetEseolym6don
igyekezett er6sit6st vinni a vez6rigazgat6sigi apparitusba, hogy folyamatosan megszabadult nEhiny vezet6
munkatinlt6l, 6s visszahiva azokat,
akiket a koribbi vezetesbocsitott el. Az
igy kiad6dott vezet€skezdtemeg tirgyalisait az 1995. 6vi b6remel6sr6l,a kollektiv szerz6d6sm6dositlsir6l.
Kdzben nilunk is viltozis kdvetkezett
be, hiszen N6meth lAszl6 - addigi iigyvezet6 aleln0k - infarkrust kapon, de
mir gy6gyuLisa kOzben jeleae, hogy
elfogadjaa UAV Rt. vezet6s6nekajinlatet. 6 len a vasirt g6p6szetiigazgat6ia.
A ,,vez6rkari" d0nt6s nyilv6nosan be
nem vallott egyik c6lja a MOSZ meggyongit6sevolt.
Mrir a bertirgyalisok sorin litszott, milyen nehezen 6rt sz6t egymissal a k6t
oldal, a vasirt vezet6se€s a szakszervezetek k6pvisel6i. Ut6bbiakn{l kiilon
gond volt a VasutasokFtiggetlen Szakszerepl6se,hiszervezetiSz0vets6g6nek
szen a bulvirlapokon keresztiil inditott
rigalomhadiiraton kivtil rnissal nem v€tett€k esae magukat.
sem lelgazAne mlsik szaLszervezetre
hetett timaszkodni, hiszen a Vasirti Al-
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kalmazottak Demokratikus Szovets6ge
dakit6lag soha nem tudott belesz6lnia
tirgyalisokba.
Maradt a h6rom reprezentativ szakszervezet, akik egyiitt tudtak akkor is mfikerdni,amikor a mozdonyvezet6kkereseti viszonyait6lvolt hangosa sajt6 6s a
vAV nt. propagandija.
A b€rtirgyatisokon a korminy segits6g6t birta a MAV Rt. iri vezet6sem6g
abbanis, hogy megfenyegettCk
a vasutasokat, ha sarijkba l6pnek, cs6kkentik
b6rajinlatukat.
V6giil a 36 6rls beielentensztrijk alaa
megsziiletetta kompromisszum,de mir
akkor is a kollektiv szerz6d6sitalakitis6ratett munkilat6i javaslatokborzoltik
igazin a kedClyeket.
A vasirt italakitisinak ielszavival olyan
m6rt&fl 6sl6pt&f viltoztatisra sziiletett
irlsos javaslat,ami m6g legrosszabbilmainkat is meghaladta.A csapisirinyok
a virakozisi id6t, a 30%-o56[szakp6tl6kot, a v6gkiel6git6sm6n6k€t, a munkilat6 nagyobb d6nt6si szabadsigitc6javaslatra
Ioztik. V6gi.ilis szakszervezeti
a kollektiv szerz6desm6dositislr6l folyaton t^irgyalisok mircius 3l-ig meghosszabbodak6s csakkisebbm6dositisok lwezet€serekeriilt sor.
Nem old6dtak meg a gondok, csak a
jegel6siiktort6nt meg.
Ol6lag folytat6dtaka tiirgyalisok februirban €s mirciusban. Ezeken a vasirt
vezet6s6thol a szem6lyiigyi f6osztily
megbizott vezet6je,hol a gazdasigivezerigazgat6-helyettes,
n6ha maga a vez1rigazgat6 k6pviselte. Id6r6l id6re
megjelent a strat6giaiigazgat6is (talur
sokannem is tudnak ilyen poszt l6tez6s6r6l), aki a motivici6s - misk€nt eredm6ny6rdekelts6gi- rendszer elm6let6-

vel igencsakfelkorbacsoltaaz indulatokat a szakszervezeti
oldalon.
Azokon a napokon, amikor csaka jelzett
f6osztilyvezet6 es n6hiny koz6pvezet6
vett r6szt az egyeztetEsen,nulla volt a
hatekonyslg. Csak az id6nlet ktltott6k
le, de 6rdemben nem haladtunk.
Egy id6 utin az a furcsa k€pzetii'nk
timadt - a tirgyalisokba id6kozben
bekapcsol6d6Apaviri J6zseffel-, hogy
a vasft vezet6senem is t0rekszik megillapodisra. igy volt ez akkor is, ha n6ha
meghtogatta a tirgyalisokat a vez6rigazgat6ur, vagy valamelyik helyettese.
Mircius k0zepen mir igen gyanfs volt,
hogy ebb6l nem lesz megillapodis a
h6nap v6g6ig. Ez is tort€nt. A lenyegi
k6rdesekben tapodat nem mozdult a
munkilat6, d6nt6en fennano$a ok6beri iavaslaait. S6t megjelent egy fulcsa
szeml€let a tiirgyal6teremben, miszerint
nem kotelez6kollektiv szeu6destkOtni, s
ha nincs, aktor a tow6ny {i:lhatalmazzaa
munkilat6t a munkarend kialrkitisiin
Ma mAr tudiuk, hogy a vasirt vezet6i 6s
munkajogiszai szimira megjelent a
nagy kis6rt6s,irinltsunk kollektiv szerz6d6sn6lkiil, vezessiikbe a motivici6s
rendszert, a srakszervezetekpedig ne
okoskodjanak.
A tirgyalisok hat€konyslg{t - t6l az
Enelmetlenjavaslatokon- az is rontotta,
hogy mircius kdzep6t6l lizas el6k6sziiletek folytak a vez6rigazgat6ikozvetlen
,,korm6.nyzisra". K6sziilt a hirhedt
1/ 1995. sz. utasitis a sziiks€gesmell6kletekkel,a munkaszerz6d6sek
m6dositislr6l hivatott Enesitessel.De gondolom
a teriileti igazgat6k meggy6z€seis folyamatban volt, hiszen veliik kivlntdk
v6grehaitaniaz int€zkedest.
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Aprilis elsei€n beSllt a vasirt vezet6i tltal
kivint helyzet. Propagandahiboru kozepette megtort6nt a borit6kok felbontisa
(ebben reitezett - mint valami 6retts6gi
t6telsor - a mindent megoldani litsz6
vezerigazgat6iutasitiis).
Megkezd6dott a mozdonyvezet6k, a
vasutasokmeggy6z6searr6l, hogy milyen rendes ez a semmi ok, mert a
vez6rigazgat6ur (ai6sigos) t0bbet, jobbat biztosit, mint a hatilyos munkatOrv6nykonyv, csak in tessCkaliirni.
Esitt jOtt a meglepet€s.A vasirtvezetEse
aa hine, megoldota a feladvlnyt, fnncba a kollektiv szerz6d€ssel,a szalszervezetekkel,kulonOsenazok vezet6ivel, itt
mi irlnyirunk. Nem tllak meg a vonatok, bebizonltottSk a ,,gazdlnak", milyen okosak 6s alAl6konyak. Az orom j6indulattal - egy napig tartott.
A vasutasok- de kiilon0sen a mozdonyvezet6k - nem rirgtik ki maguk d6l a
sz6ket,mondv{n ez az, ezt.akartam m{r
r€g6tal
Pir nap eltelt6vel a torv€nys6rt6vez€rigazgat6iuasitis olyan kaotikus helyzetet teremtett a munkahelyeken, hogy
m6g a dolog ki0tl6i is kEtelkednikezdtek sajit Otletiik 6rdek6ben.
Nem haladtak az aliirisok, kozben
emelt6k a t6tet a mfszakp6dEknil, kozben (vajon ki is?) r6szben k6szenl6ti
jellegfiv€ hirdette ki a mozdonyvezet6i
munkakon.
Neh6z helyzet alakult ki. Miutin a rigalomhadjint nyitinyak6nt megjelent a
k6z0s vez6rigazgat6i-eln0kilev6l, folyatni kellett a t{rgyalAsokat. A hirom
szakszervezetegyeztetesen az immir
n6lkiil0zhetetlen sztrijk kezd6si id6pon$ir6l €s taralmir6l elhangzottak az
els6 javaslatok.V€giil a k6t tirsszakszervezet elfogadta a MOSZ kiildottkozgyfil6s6nek egyhangir hatdrozatit, iprilis
20-an 0.00 6rit6l a megAllapodlsmegkot6s6igtafi a szrejk.
Misodszor akkor csal6dhatott a MAv Rt.
vezet€se,amikor a kormlny nem monda ki a kollektiv szerz6d6sfol0slegess6g6t, nem dicsCrtemeg a vez6rigezget6i
utasitSst.
Az sem okozhatott tirl sok orOmet n6hiny vezet6nek,hogy a rendkiviili gyorsadggal kitflz0tt bir6sigi meghallgatls
ut6n - kozel hlrom6rls szllnetet kovet6en - a bir6sig jogszerfinek mondta ki
a sztrlikot. N6hiny nappal k6s6bb
ugyanigy jin a postis vez€rkaris, 6k is
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szerett& volna jogelleneskfuit ldtni a
vasutasmunkabesziintet€st.
Eliott a sarijk els6 6jszakija 6s az azt
kdvet6 nappal. A mozdonyvezet6k
egy0ntetfien vettek r6szt a sztreikban,
nem igy a misik k6t szalszervezethez
tanoz6 vasuas koll6g{k.
A MAV RL vezet6semindent tirlharsogva
ielenteuebe, hogy a sztrijkot a vasuasok tobbs6genem timogaga. M6g egy
bejelentEstortent. FIa a sztrijk id6tartama el€ri a negyvennyolc6rit, aklror a
,,j6s{gos" vez€rigazgat6ur visszavonja
huminus ailnlattt a p6tl6kokat illet6en
6s mindent az Mt. szerint fizet a vasirt.
Plr 6ra elteltEvel ea a bejelent6st viszszavontSk.
A zsarolAsban* mint avaly 6sszel is csakk6t hibit lehet elkovehi, beielenteni 6s visszavonni.
Nem vitawa 6s nem tagadvaa k6t misik
szakzervezetvezet6inekcsal6doasigAt,
maradt az alapigazslg: vasutassztreikaz,
amikor nem mennek a vonatok. Nem
mentek.
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A munkabesziintetEsstabilidl6dott, frgy
mondtuk, beSllt a sztrljk. Jottek a bizat6
iizenetek faxon, teldonon, hogy tartsunk ki, ne enged;Unk.Ezt tettiik.
A MAv Rt. vezetese- tul azon, hogy
mElypontra iuttatta a munkaiigyi kapcsolatokat- engedett.Sikertilt iri tirgyallstechnikival csi.it0rt0k, p€ntek, szombat sorin szinte folyamatos tirgyalisokkd eljutni a megillaportisig, a kollektiv
szerz6d6saliirtsiig.
Tanulsig mindannyiunk szlmira ad6dik. A MAV Rt. vezet6s€nektalin annyit,
hogy bfin0s k6nnydmfis€g lebecstlni a
munkaiigyi kapcsolatokjdent6s6g6t, a
kollektiv szerz6desm6dositisinf,l a leger6sebbmunkiscsoportot, a mozdonyvezet6ketilyen dunrin megtlmadni. Ki,
hogyan hasznositjaa tanulsigokat, m6g
ebben az 6vben kidertlhet. Tddn mlr
novemberben.
Budopat,1995.m6jus2.

Dr. Bonik Jdnos
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TA"IEKOZTATO
az fij Kollektiv Szerz6desr6l
- a,,wfrnyeltmunkarendfiek" munkaid&beo sztAsiltszak-szervez*iqyez,te#ls mellett a munkdltat6 kiviinta meghat6rozni,
- azutaz6szolgSlatotell6t6k tekintet6ben a szak6gi fiiggel6kben javasoltdk, hogy 6ves munkaid6keretben foglalkoztassdk a mozdonyvezet6ket.
Az el6z6 javaslatokkal szemben megrillapodtunlg hogy:
- nem keriil bevezet6srea ,,vez6nyl6se munkarend",
- az adott szolgiilati helyen a munkarendet tov6bbra is helyi
fiiggel6kben kell megdllapitani,
- a munkaid&beoszt6s 6ltaldnos szab6iyai a r6gi szabdlyozdsbanmaradnak,
- azutaz6szolgiilatot ell6t6kat tov6bbra is havi munkaid6keA mdszakp6tl6k
. retben kell foglalkoztatni.
Uj szabily alakult ki a munkarend m6dosit6siira, illetve a
A folytonos m.unkarendben foglalkoztatottak 307o-osmfiszakpotl6kit a MAV Rt. rigy akarta felosztani, hogy csak azokra a munkavdllal6k foglalkoztatrisdt 6rint6 v6ltoz6sr6l.
A munk6ltat6 eredeti javaslataszerint, ha gazdasigilag indod6lutdni 6s djszakai 6rdkra fizet p&l6kot, amely 6r6kat mun60Vo- kolt esetbenmeg kell v6ltoztatni a munkarendet, akkor elegenkdban toltdtte a mozdonyvezet6. D6lutdnra N, 61szal<Ara
d6 csak egyeztetni a sza.kszewezetekkel, de a munkiltat6
ot javasoltak m6g a tdrgyallsok elej6n.
Aj6nlatukat nem fogadtukel, mert nem volt mir6l tdrgyalni rigy, egyoldahian megviiltoztathatja a munkarcndet. A szakszervehogy nem voltak h6t6rszimitdsok nincs kimutat6s az 6rameg- zetek a tdrryal6sokon mindvegig gyanakodtalg hogy a munjelentettvolna.
oszl6sokr6l.Javaslatukkeresetvesztes6get
karend egyoldald megveltoztatiisa kcivetkeztdben a munkiillbvdbbra is marad a30%os mfiszakp&16k.
tat6 hozziinfil a ldtszimhoz.
AznjKSZ szerint:
- ha ak6r a munkiltat6, akir a munkavdllal6k a munkarend
A v{rakozdsi idd, a ttvoll€ti 6rdk
m6dosit6s6ratesznekjavaslatot,akkor 15 napon beliil meg
kell 6llapodni,
- ha nincs megdllapodris,a m6sodik 15 napniil be kell vonni
A mdsodik kem6ny pont volt a tdrgyaldsokon.
javaslata
munkdltat6
eredeti
szerint:
A
a tdrgyal6sokba a MAV Rt. 6s a szal<szewezetekfuls6bb
- a vonatindit4 krizbens4 illetve a fordul6 6llomiison eltolszerveit,
- h" igy sem jcin l6tre megdllapod6s, akkor a munkdltat6 - a
tcjrttmunkamentes id6t, melynek tartama legal6bb 2 6ra
vdrakozdsi id6k6nt kell figyelembe venni,
tArgyal6sok funntart6sa mellett - ideiglenesen bevezethet
- avirahaz{s hely6t a munk6ltat6 hatdrozta volna meg fiigaz rij munkarendet feltate, ha el6zetesen megdllapodott a
getlenii,l att6l, hogy vane vend6gszoba,vane laktanya,
sz:,kszewezetekkela munkavdllal6k tovdbbi foglalkoztatd- maradt volna a 250 tdvoll6ti 6ra, 6s kiesett volna a 15%os
siir6l (munkaviszony,munkakcir).
hatdr ut6ni telps munkaber fizet6se.
A kialakitott kompromisszumos megold6s szerint:
- 6 6rar6l 5 6r6ra vdltozott a vdrakoz6si id6,
A hilmunka m€rt6ke 6s diiaztsa
- maradt a vend6gszobai, laktanyai feltdtel,
- maradt a v6rakoz6si id6 50%os dijazlsa,
Eddig egys€gesen75%os tril6ra-p6tl6kot fizet'tetta munk6lta- havi 20 6ra v6rakozdsi id6 felett a szem6lyi alapb€r 1l0%o-51 t6 a havi tril6rilka. Az 6ves fuls6 hatdr 144 6ra volt.
kcitelesfizetni a munk6ltat4
Most az egy naptiiri 6vben elrendelhet6 trilmunka fels6 hatiira
- a havi tdvoll6ti 6ra 250-161220 6r&a korldtoz6dott,
2ffi 6ra,a p&l6kok pedig nem havi, hanem 6vesgongy6lit6s- a szolgdlati 6ra legriividebb id6tartama 5 6161614 6rlra
ben, s6vosanigy alakulnak:
- azels620 tudra50Vo,
m6dosult,
- megmaradt u gW szolgdlatban eltciltend6 12 6r6s fuls6 - 27 & 7446rakiztitt 75%,
* 145& 2006ra kiziitt 100%pdtlik jdr.
hatdl amit a MAV Rt. ki akart hagyni a KSZ-b61.
Az rijKSZ+en taldlhat'6tobbi, kisebb mdrt€kd viitozils dont6en
nem befoly6soljaa mozdonyvezet6kollegrik foglalkoztat6s6t.
Munkaren4 munkaid6keretelg munkaidd-beosztls
V6gtil, teljesennyilv6nval6 volt a MAV Rt. vezet6inek sziind&
ka, hogy elvegyen a mozdonyvez*dktdla mfiszakp6tl6k 6s a
Thl6n sen volt a legnagyobb vita.
vdrakoz6siid6 dtalakitdsdvalg6rwt, 6s rigymond,igaz#gos
A MAV Rt. vezet6sefgy k6pzelte el a v6ltoztatdst, hogy:
elosztds"val6suljon meg. (Az O megfogalmazCsukatid6zem.)
- bwezeti a,,vez6nyl6sesmunkarendfieK' kateg6ri6jdt, nyillvliisfel6l az is nyilvdnval6 volt, hogy teljes szabadkezetkapjon
v6n a mozdonyvezet6kre,
a mozdonyvezet6k munkarendj6nek, munkaid6keret6nek,
- ezzel azij elnevez6ssela helyi fiiggel6kb6l kikeriiltekvolna
munkaidGbeosztds6nakk6rd6#ben.
a mozdonyvezet6l id€zve:
bbbek kcizott ezeket a torekv6seket kellett megg6tolni a tdrirdnyaddmunkaid1heoszffist
gyal6sokon.
,Az egyesmunkakiri csoportokva
a wsztlyes munkarendrt* kioCteltwl - talyi ftggelllbar lrell Budapest,
7995.hpnlis 24.
meghatdrozni",
Dr. Borsik f{nos iigyvezet6 alelnok
N6h5ny, a mozdonyvezet6k foglalkoztat6s6t 6rint6 vdltoz6st
foglalunkosszg inkdbb abb6l a szempontb6l, hogy a munkdltat6 mit javasol megvdltoztatni.
Ezzel a tdj6koztat6val qtyiitt minden vontatdsi f6ndks6gre
kikiildjiik az njKszegy p6lddnydt. K6s6bb a MAV Rt. nyomtat6sban is megjelenteti, akkor minden tisztvisel6nek megkiildirik.
elemet vett 6t a r6gib6l, de a kritikus pontok
AztlKSZelfsok
megv6ltoztak.
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ME

t,

netlfoglalkoztatesHdtartamarapedlg az til munka'
kdruk szerlntlmunkab6rtblztositla,amelyazonban
nem lehet kevesebb a mozdonyvezet6lmunkak0'
riikben el6rt dtlagkereset0k85"/"-An6l.
O A MAV Rt. a mds munkakOrbenfoglalkoztatas
ld6tartamaalail ls blztosltla, hogy az erlntett mun'
kavdllal6kmegdrlzhess6ka mozdonyvezet6lmun'
kakor elldt6s6nakfenaelett, az 6venk6nt legalabb
egy-egy havl uazast, az ld6szakosvlzsgdzta6son
val6 r6szv6telt.A MAVRt.garantdlla,hogy az 6rlntett
munkav6llal6kataz egy6nl munkaszerz6d6sekben
kik0tdtt ld6 lel6rt6valkordbbl munkahely0k0n6s
munkakonikbenfoglalkoztatlatovdbb, 6s 3-5 6ven
belut l6tszdmf6l6ss6gcfm6n nem szontetl meg
munkavlszonyukat.
3. A MOSZvdllalla,hogy az dtmenetllegl6tszdmfG
l6ss6 v6l6 munkavdllal6khelyzet6nekrendez6se
tergyabanfolytatott tergyaHsokonelosegftl a meg'
{llapoddsokl6trel6tt6t,bele6rtveaz egy6nimunka'
szez6d6sek m6dosftdsetls.
alapldnldelglenesenmds munka'
4. A Megdllapodds
kdrbenfogtalkoztatottmozdonyvezetokmunkaldele
eltoltott icl6nek,munkarend'
mozdonyszolgelatban
lUkfolytonosnakszdmft.

amely Hrelott a tt/liagyarAllamvasutakRt. 6s a Moz'
kozott-teklntetlel a KSZ
donyvezet6kSzakszeruezete
l6tsz6mszUks6g'
28.S5. pontl6ra a mozdonyvezet6l
foglal'
a
mozdonlruezet6k
valamlnt
let fel0lvlzsg6lata,
koztatesaHrgydbanaz aHbbl felt€telekkel:
1. A MAVRt.6s a MOSZ1995.mdlus31lg kozosen
ettekintlka technologla lgonyekhezlgazod6moz'
donyvezet6ll6tsdmsz0kseg letet.
sorenfel'
2. Az1. pont szerlntlk6z6s fetOlvizsgdlat
a
kezel6s6re
l6tszamtObblet
tdrt mozdonyvezet6l
MAv Rt. az aldbblakatvdltatJa:
- az egy6nlmunka'
a) Az drlntettmozdonyvezet6ket
szerz6d6sekm6dosltdsdvalegyldelfileg- els6sor'
bana ldtszdmbantart6 szolgelatll6n6ks6gekfoglal'
megfelelomunkakorok'
koztatlekk6pzettsegUknek
ben, a betoltott munkakornekmegfelel6b6rrel,
amely azonban nem lehet kevesebba mozdonyve'
zet6l munkakorukben el6rt etlagkeresetuk85%'
6ndl.
b) A MAVRt.az €rlntett mozdonyvezet6ketaz egy6nl
m6dosit{sdvalegyldel(leg dt'
munkaszerz6d6sek
hdrom-Oteveslddtartamban
legfellebb
k6pz6sl 6s
toglalkoztatJatovdbb, utazOfegyveres6r, legyvlzs' Budapest, /995. md/us hd 4.
9616,lllet6leg forgalml szolgdlattev6munkak0r0k'
ben.
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c) a mAv Rt. az 6rlntettmunkavdllal6kr6sz6rea b) Slpos Jdzsef sk
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TAJEKOZATO

a MOSZ iigyrviv6 bizottsaga szern6na
ALE elniiksdgi iil6s, Briisszel 7995.[V.F7.
A vlrakozisi id6k a kik€pz6mozdony- A GDt tllispontja szerint,bir a m6dManfredSchellelndki megnyitojautln
6k kineve- szerolcs6bb,a h{romdvesvasirtik€phogy
a vezet6krenem €rv6nyesek,
tijekoeatta az elnoksegtagait,
{izet6si
zEsiikkel
8.9.
osz- z6s kiszolgdltatottiteszi a munkavil(ltIDB)
azonnal
az
arurak
elbolgir vakvewezet
ld6t abbanaz esetben,ha btrmely ok
len€re, hogy az AIE elnoke a n€met tilyba kertilnek.
miatt meg kell vilnia a vasirtt6l.
tekintik
a
k6rszakmilnak
kdzbenjirisit
Osszehasonlit6
6s
segits6g6t
kdvets6g
DB
delegici6 a GDI elndk€velkieg€fiorgalmi
szolgdlatteIlgy
kocsimestert,
a
meg
vizumot.
kapta
a
rc, nem
az Egyestiltfulamokban (Kanmfivezet6t.
szijLlve,
mozdonyfenntart6
v6t,
a
Bulgiriiban
olyan
tdrv6t&nik, hogy
sas
Cyty),
tanulminyozta a vontatesi
az
el€rhet6
komoly
Ezekben
a
szakmikban
mely
Ervenyben,
nyek vannak
E.8.!
r€szleget,
s
az ott alkalmazottlegifizet6si
az
legmagasabb
osztely
delegici6k
utazisa
okoz
a
neh€zs6geket
jabb,
mozdonyvEzet6k
k6pz6s6tszolszi.ihogy
Az
olyan
tirgyalisokon
is,
eredmeny
tett
arr6l
Egyund
emlitest
teren.
gil6
1995.
szimulltort.
januirban
meg,
a
GDL
letett
amelyen
Sz6fiiba
meghivisra
bolgir
utazott,ahol a reptil6t€renkomoly bo- februir 28. utin sztrljkot helyezett Dont€sszi.iletettarr6l, hogy a n6met
nyodalmat okozott, hogy csupin az kiletfubaa megillapodisokelmaradisa vasutak 10 db szimulitort visirol a
k6pz6s,6s a vonalismeretekmegszerEU-banszokisos,a szemelyazonossigot esetcre.
igazol6dokumentumokvoltaknila. En- A mozdonyvem6lyzetheti munkaideje z6sec6liib6l. Darabja1 milli6 DEIvI-be
nek kdvetkezn€nyekent,a helyi hivata- 38 6ra, u egy volgilatban tcilthet6 keriil.
elleneresem leghosvabb tivolleti id6 14 6ra. Ez
loknelbrtent intezkedesek
engedt& be az orvlgba, s a kovetkez6 magibur fogld mindenfajtavirakozisi- MOSZ (magyar)
indul6 repi.il5geppelhaza kellett utaz- uazisi id6t, illeweegy€btev€kenys6get. Tij6koztatistadtunkaz 1994.decem1994.decem- beri iltalinos vasutassztrijkelSzrn6A n€metvasutasl€tszim
nia.
Az elndks6gmegtirgyaltaazel6z6til€s ber 3l-€n 307 000 fb, ebb6l moz- nyeir6l, a megkotottmegillapodisr6l.
Az elnoks6gtagjai6rtetleniilhallgattik
donyvezet634 000 fi6volt.
leiratinak jegyz6k6nyv€t,majd j6viA vuirti lCtszim karcsrisitisaokin az 1995.mircius 3l-e utin kialakult
hagy6lagelfogadtaazt.
erintS
31-ig 217 000 f6re illapotot, a mozdonyvezet6ket
Ezt kdvet6enez egyestagszervezetek 1997.december
munkaid6
megemel€sEhavi
mozdonyvezet6k6t
napi
es
fogyasajit,
a
adtak
az
elmrilt
tijEkoztatist
elndkei
16l el6terjesztettelk6pzelCseket.
29 000 fbre (-s000 f6).
id6szakesem6nyeir6l.
A c6lt id6ben elnyujwa rigy kivinjik
megval6sitani,hogy Evente mintegy SEMAFGpaoyol)
GDt (n6met)
tivozik, Tovibbra is vitatCmaM egyf6s moz100-200 f6 v6gkiel6git6ssel
tarifilis tirA n€metmozdonyvezet6k
mig a term6vetesfogylssd - ez alatta donykiszolgilis kapcsin l6treiott
gyallsai jelent6s eredm€nnyeldrulnyugdijazist es a korengedmenyes
el- munkaer6-felesleg.A szakszervezet
tak. A k€t vasrit osszeolvadisautin
jelent6s jdvedelemkiilonbs6gekala- menetelt tekintik - mintegy 4%-kal kett6sc6lt tfzdtt magael6:
>>a mozdonyszemClyzet
egy fizetesi
kultak ki a keleti 6s a nyugati orszig- csokkena l6tszim.
osztillyal torten6 besorolisit,
resz mozdonyvezet6ikdz6tt. 1994- Gazdasigossigiszempontokb6lltalaben a keletiek a nyugati jovedelrnek kit6salattill a k6pz€s,amellyela GDL > olyan szakigimegillapodist,amelya
szaknai specialitisokmiatt, a szaknern Crt egyet.
meg, 1995-t6limmi65%-[tkerest6k
szenezet es a szaklg kozott teljes
cs6kkent. lelenlegi gyakorlat szerint az illami
ron ez a kiilonbsEg84o/o-ra
en&fi megillapodisttegyenlehet6v6.
A k6pz6sb5lkikeriil6 pilyakezd5 (18
O1 tarifuenaszerkeriiLltbevezetesrc.
vasutasokbesorolfsaazE.1.fizeesi osz- 6veskoriban) 3,5 €vesszakmaik€ptilyt6l az E.l l. fizet€siosztilyig tojed. zestkap (pl. f6m- vagy villamosipari SMAQ (portugil)
az 8J -t5l 8.9- szakma),majd ezt kOvetiaz 1,5 6ves legnagyobb eredm6nynek tekintik,
EbMl a mozdonyvezet6k
hogy az egy szolgllatban eltolthet6
k6pz6s.
ig terjed6 sivban helye*ednek el, ami mozdonyvezet6
szerint az lllami leghosszabbid6 9 6riban lett korlikedvez6bbmint akoribbi. (A mozdony- Az irj elkEpzel6sek
vezet6ka forgalmi volgilanevSkel€ ke- k6pz6stkdvet6ena vasirtnil jelentke- tozva, a mozdonyvezet6ijdvedelem
k6p- pedig 50%-kalemelkedett.
z6k 2 €vesiltdAnosvasritismereti
rtlltek.)
E.7.fizet6siosztily: 26-32 €veskorig. zesenesnek it, majd ezt kdveti az
egyesvasirti szakmitra val6 speciilis vStF (Sviic)
Virakozisi id6 7 6v.
E.9. fizetCsiosztily: a vlrakozis id6 k€pz6s.Ez azt jelenti, hogy a moz- Az elrnrilt 6v rendkivi.il sok bdesete
letelteutin az el6z6fizet€siosztllyban donyvezet6ik6pz6sI 6vrecsdkken.E kapcsin, irj szigorf biztonsigi intezA virosm6dszerrelkett6 k6pz6si6v nyerhet6. ked6sekkertiltek bevezet6sre.
l€v6k 30%-akeriilhet ide.

1995.mdius

kdzi hivatisforgalomban bevezetesre
keri.ilt a kalaum€lkiili k6dekedes.Heti
47 6ra a munkaid6,s ez egy szolgilatban tdlthet6 id6 legfeljebb14 6ra
Iehet, de a beosaist tigy kell megvaI6sitani, hogy szolgilati helyen kezd
es v€gez a mozdonyvezet6.
Az Eur6piban szokatlanul hosszir
munkaid6 azonbananyagilagmegfeEz eztielenIel6enkap ellent6telez6st.
ti, hogy Eur6palegjobbanmegfizetett
mozdonyvezet6ia svijci koll6gik.
FS SR (vlovdk)
A megkotottfj KSzfontos alapelveket
rdgzit. A mozdonyvezet6kheti munkaideje35 6rlra csokkent,egyszolgilat legfeljebb12 6ra lehet. EttSl 15
6riig el lehet t6rni, azonbana 12 6ra
feletti fordul6hoz 2 {b mozdonyvezetdt kell vezCnyelni.
KSZ-benszabilyoztik a mozdonyszem6lyzetnekjir6 p6tszabadsigk€rd6s6t, amely tovibbi k6t h€t pihenest
jelent.Ebb6l egy h6re az itlagkeresetet a villalat fizeti, a misodik h6t
potszabadsigfizetetlen.
Az eg6szs€gtigyiokb6l lecsoportositott mozdonyvezetS,el6z5 besorolisinak megfelel6itlagberrejogosult.
F6 c€ljuk a 32 6ris heti munkaidd
el6r6se,6solyan p6tl&rendszerbevezet6se,amely 30% kiildnbs6getfejez
ki a mozdonyvezet6imunkakdr 6s
egy6b hasonlithat6munkakor6k k6zott.
az1990.€vi 50 000
Avasutasl6tszim
fbr6l 50 000 fbre cs6kkent,t6bb 6v
tivlatiban elnyujrvatovibb 20 000 fbs
l6tszimcsdRentesa terv.
A tehervonatiszillitis teljesitm6nyaz
ut6bbi h6napokbanmintegy ZO%-keJ
n5tt, ami optimiunusra ad lehet6s6get.
lit abManfred Schell neh6zsCgeket
a munkaid6
ban, hogy Eur6pa-szerte
m€rtekekkertiltekintet6benegysCges
jenekbevezet€sre.
Enneklegfbbbakadilyakent az orszigok kozdtti
> ad6belikiilcinbs6geket,
>>szociilis eiletisi rendszerekktilonboz6s€g6t,
> betegellitls szintkiilonbsCgeit,
> €lewiteli kdlts6gekrendkiviil sz6les
skilijit jeldli meg.
SiposJ6zsefkifeiti, hogy az ALE-nak
ezekbena tCmakorokbena megfelel6
k6sarokpontokkijelol6sea lehets6ges
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zds megkozelit6s.Ez€rt csupin min- >>az EU hosszir tivir vasritfejlesztOsben 6rdekelt,
denki lltal elfogadhat6arenyokatszakorlltai:
k6rdes- > a vasirtfejleszt6s
bad megjeldlnia legfontosabb
ki kell hang- > az egyesnemzeti korminyok fejkor6kben.Mindenk6ppen
lesa6s6revonatkoz6d6nt6sei,
s0lyomi a mozdonyvezet6imunkakor
> vasutakkdz6tti rivalizilis,
> 6letkoriilmenyeit,
> az EU 440. irinyelve foglalkozika
> felel5ss6g6t,
> az itlagost6lhosszabbmunkaid6t,
vasutakfejleszt6s6vel,
>r az eS6szs6groml6s
bekovetkez€se > j6 p6lda az olasz-franciavasutak
miatti egzisaenciilis vesz6lyezteegyiittmflkod6se,amely aA. c6lozza, hogy gyakorlatilagegy vasiru6l
tetts6getstb.
lehet beszClni.
A felsorolthitrinyok kapcsinellent6telemi kell a szakmitgyakorl6kat.Az > sajnilatosteny, hogy az EU ajinlaigy felillitott szempontoklehetnekoly
tokb6l az egyestagorszigoklegfeljebb a fel6t veszikfigyelembe,
m6don k€pviselhet6k,
amelykonkr6tan nem jelent beavatkozistegy-egy >>a vastti kozleked€segyes elemei
nemzetbels6tigyeibe,s nem borit fel
szigonian piaci alapokon hozzlk
meg a kivint c6lt,
bels6arinyokat.
Az eln6ks€gii.il€smegtirgyaltaazALE > szocillpolitika vonatlcozisiban a
1995.€vi k6lts6gvet€s6t.
Az 1994..€vi
tdbbi kozlekedCsiigazat tertileten
jelentSsaz el6ny,
zir6s pozitiv szdd6tmutat.Ez+3 66+
> a kozleked€seg€szere
vonatkoz6an
svijci Frankotjelent.
Az 1995.6vibev6teliterv57 300SFR.
folynaka munkaid6tekintet6benaz
Ebb6lkiadisk6ntkell figyelembevenegyeztet6tirgyalasok,
ni az eur6paiszovets6gi
tagdijat(CE- > a kodeked6sfejleszt6si
tervek a haSI),amely6000SFR,az6vi k6t eln6ktirok n6lktili Eur6pibankidolgozis
s6gi iil6s kolts6geit,amely a tervek
alatt 6llnak,
alapjin 36 000 SFR,6s a Budapesten > regionilis penzi.igyi egyiittmfikG
1995 jriniusibanmegtartand6mozd€st szorgalmaznak,
donyvezetSimunkacsoportkolts6geit. >) a 14 nagy eur6pai beruhizisb6l 9
Ez a csoportfogja kidolgozni azokat
vasirtfejlesztCssel
foglalkozik,
azajinlisokat,melyekaz6let-6smun- > az eur6pai gyorsvastti hil6zat kikakoriilm6nyekre,a munl<aid6re,a
6pit6s6tszorgalmazzil,
munkabiztonsigalapvet6felt6teleire > ismerika UAV katasarofilisillapovonatkoznak.
tit, s a ktil6nbdz6tanicskozisokon,
Az anyagi elkdtelezetts€gek
forumokon lobbymak annak6rdemiatt az
k6ben,hogy a lehets€ges
eln6ks€g0gy dontott,hogy a tervezett
segits6gEur6paiMozdonyvezet6k
nyrijtis megadisival ez a helyzet
Napja kozjavuljon.
ponti rendezv6ny6t
ez6vbennem tartja meg, azt minden tagorszegivonos Ursula Vossenkuhlasszony,a CESI
napon,1995.szeptember
15-enonil- fbtitkira kdtetlen besz6lgetest
folytal6an, nemzeti rendezv6nyek
keretein tott ez ALE eln6ks€gi tagjaival, az
beliil szervezimeg. A rendezvCnyek eur6pai szociilis partnereksziiks€ges
mott6ia:,,A mozdonyvezet6k
A CESI-IazEU elismeri
6ssze- pirbesz6d€r61.
k6tik Eur6pit".
szociilis partner6nek,igy m6d nyilik
JohnWilson, azEU kddeked6sibizott- az egyes ajinllsok kidolgozisinil a
siginak politikusa el6ad6sttartott ez munkavillal6kErdekeitk6pviselni.Az
elndks6gii.il€sen.El6adisat6mija: Mer- elndksCg
tagjainakltnyfiitotta azangol
re taft azeur6paikOdekedespolitika.
Az 6s n6met nyelven konyv formljiban
el6adtsf6bb mondanivaloia k6vetke- nyomtatottfeh6r kdnyvet.
z6kbenfoglalhat6kexsze:
V€gezetiil az AIE eln6k€ge d6nt6tt
>r a kddeked€si igazatok kdzdtti arr6l, hogy az6sszelmegtartand6soros
egyensrilyihelyzetm€gnem lllt be iil6s 1995. veptember 28. €s okt6ber
Eur6piban,
1. k6zott kertil megrendez6sre
Sz6fft> a kdzriti fejleszt€snem Iehet v6g bur. Ezuttd a hizigazdaa Bolg6rMoznElkiili c6l,
donyvezet6kSzakszervezete
lesz.
>>a virosi- eskornyezetiterhel€snem Briissz€I,
1995..prilisa_t.
fokozhat6tovibb,
,r*
I6zsef
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jobbon,minto M6rfigyelnopok6to kishoz6nkoprojo oldol6n,oztmi sembizonyitjo
A vosutosokro
Szokszervezet6nek
Szobod
Technikusok
n6k6k
6s
t6rgyov6rj6k
oz
egyeztet6
6s nogyjo,kiv6ncsion
vez6rigozgot6s6g6NrtAV
Rt,
o
okik
komprominden
6ll6sfoglol6so,
Orvendeznek
l6sokeredm6nyeit,
tudom6suln6- hozeljuttotottlevelOkbenelfogodhot6nokmin6sis kiss66rtetlen0lveszik
misszumnok,
6ppen
legut6bbiteruezet6t,
szez6d6s
omikormindenv6rho- tiko kollektiv
ingerults6g6t,
h6nypolitikus
Szerencs6re6lfttj6k
t6 k6r6rto sztrdjkrovoksol6vosutosokothibOzfot- ez6rtnem hirdetneksztrojkot.
- kiszdm0vos0ti6rtelmis6gi
csoportr6l
j6k,
o vosutosok
nem
6s
szoroznok
nem
okik
osztonok
von
sz6,
hogy
oz
eg6sz
oz
embernek,
ozoz6n6se
M6r-m6r
szentl6o
b6tosz6ki,
mik6ppen
ozok
MAV
sztr6jkUgyben,
dolgoz6i
ingerelni
o
felokorj6k
k0zv6lem6nyt
sem,
izsoi
vosutoscsoportok
nogykon
pedig
ri
nci,
vill6nyi
6s
nemesegyszerfis6gellen,egyiklopt6rsunk
reprezentotiv
szoko
nem
csotlokoznqk
o munko omelyek
gelk6z6ltecsek6lysz6m0olkolmozottnok
6ltol meghirdetettsztr6jkhoz,
folytot6sdrofelsz6frt6level6t,omelybenk6riko szervezetek
hogyne hollgosonoko szt@Kelhi Komolyer6pr6boel6tt 6llnoko vos0tolkolmozotwAVdotgoz6it,
lesztiltokoz6megmozdulddolgozonokinkdbb,mertmonops6g toi, Hoeredm€nytelen
v6kszov6ro,
ellenukforditonio*0zv6lem6nyhonm6g l6tez6munkohelyeket. suk,ho sikerul
megkellbecs0lnio
von ugyonigozs6g,o gulot6t,6s6ket ki6ltj6kki b0nbokk6qz 6ri6sronoEzut6bbimeg6llopit6sbon
oz
okkorcsokmozgol6dnifognok
meg kell becsulni- de oz is oz gyitottkdrok6rt,
munkohelyeket
jytni
k6zolkolmozottok
6s
nyugcfUosok,
o
6s
o
6pol6n6k
oz
illene
egyezs6gre
rtozik,
hogy
to
igozs6ghoz
j6l
nem
sikerult
oz
tudj6k
omi
hiszen
ton6rok,
MAV-n6l
is,
A
o
ugy6ben
Ojkotelfivmunkoszez6d6s
kollektiv6j6nok,
oz
6s6rdekk6pviseletiorszdgegyiklegszervezettebb
szokszervezetek
tev6kenyked6
j6vol
m6s
k6pvisel6
kisebber6t
o
csoportoktol6n nem istudj6k,hogymekkorofele- nem sikerulhet
szervezeteknek.
l6ss6getv6lloltok mogukro,omikor k6zz6tett6k 69ozoti6rdet<v6delmi
is,A tulojdonvdlmertott6lo perct6lkezdverojuk Az0gynekvon m6spikont6ridjo
sztr6jKelhiv6sukot,
- 6s ez tort m6r n6h6ny6ve - t6s id6szok6bon
kivuli-om0gysOlytolon
oz MVOSZ-en
figyelnek
megsz0ntek
o helyi6rnogyonsokmunkohelyen
szervezetek,
6rdekv6delmi
f6lnek
rvezetek,
oz
olkolmozottok
kv6delm
i
v6gs6kig
sze
de
ho
csok
egy-k6t
s
sztrojkt0r6k,
Ho lesznek
ho
munkood6nok
ez
p6lyoudvor
mert
o
rendez6
hiro
szervezked6st6l,
6s
elsz6ntmozdonyvezet6
motol6lhotjdk
oz
utc6n
okkorok6r
lstv6nn66ltolkezdem6- nemtetszik,
okkoro Sz6ll6si
det szirojkot,
o hojdonim6jus gukot,Esho o vosutosoknogy t6bor6noknem
nyezettpedog6gusdemonstrdci6
okorotot,okkoro kismunohol lesznek sikerul6rv6nyesitenie
fog eml6keztetni,
l-jei felvonul6sokro
it6lnekminden
sok6vreho16lro
mojd tronvporensek,lesznekki6br6ndutt6s fOrodt kok6z0ss6gekben
melyekneko dolgoz6k
pedog6gusok,de oz eg6v jobbon fog hosonlttoni olyon kezdem6nyez6st,
6rdekeitk6neszolg6lni,
edet6 demonstr6ci6ro,
mintfigyelm
moj6lisro,
PoppJ6nos
trrtAv
munkov6llol6i
Hogynincsegys6gesokorqto
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kereszttil,
sz6a m6diikon
6svele
egy0tt
az nak,mert,m0t0rikus'
szempontb6l
ezszinte
g6pekfelrijiHsa
is.Haszegdny
hogy
for- nemjelentkiad6slvillamos
azorszig,
86rebk
p6rmilli6b6l
g6penhogycsakegymagas
tudom6som
dulhat
e16,
beoszt6st1pedig
szerint
veze6
milli6kat
markol
fel
kdnt
megoldhat6
lenne.
Ennyit
nem6reza
t0rvdnyes
srilyos
ll Szerteu l6sCg!
Tiszle
v6gkiel6gi6s
P6lda:
Lajos
illetdkes
megdrdecimdn.
Csepi
ex mozdony
urak?
Szerintem
12milli6.
meln6k,
mivel
ha306venemezta tipust
irdsonat
lehelilsCg
KCren
szerinl
hlieshie- AVU-RTlni n ertcsak Esm6gtudnim
bemostvakarhatndk
llanuf lekdzd
sorolni
azilyen
6shasonl6szerezzlik
a hj0ketaz
delen
benCs,trdga
reggeltdl
lne,vagysehogysen,ElnCzCsl
a p6lddkat
estig,hogyOgnek
Allaz illet6kes
urak,hogymivelvigytjk
a vonatokat
l1yvan Crte
marad0k
haja.
Azmega misiktdny,
hogyhelyethik
logalnudsCrt,
kenCny
dea tCna6shelyzet ember
sem
vissza
munkahelylinkre
nincskilAtis0jabb
a vas0tra, most,
sema kOzelj0v6ben
is kenCny,
ds igy gondolon,
olyaniddket Det0rjUnk
gdpeket
ittis vanmitsOpr0gehi
felv6lhni
azthiszem
beszerezni,
eztagarnit0rel
Csfinonkoddsnakhiszen
Clink,hogyszdpftCsnek
p6nz,
ittismindenre
El6re
Ugye
azavilasz,nincs Sz6val
errenincs
dearravolt,hogy
ndrhelye
CsCflelne
sincs.
b klszdnet- bdven.
lall
p6n- s0lyos milli6rdokdrt
rdpdnz'.Ezzel
hatalmas
a felkidl6ssal
szdm'il6g6pren
dszert
dllimegbizilyen-olyanktt.-ket,
intizeteket tanakbe,a napokban
mArszerelik
isfelnincnozdonyveze
ddor Fere
td zekdrt
mi6rt?
Tapoba
VF (pl. "MERCER')
feliil- lunk.Minek,
Nyilvintartaniazta
ndhiny
a vas0tvonalak
jelenti
vizsgAlatAra,
n6hdny
f0t6- vagonlamia tehertorgalmat
ittnaponaztinmegsz0ntet
hizatj6pir vonatot,
magunkra
haragitva
ez- ta,vagybetitti,hogymahdnygdp0nk
"fek0dt
AZESZ!''
,,MEGALL
zelaz6rintett
lakossdgot
is6ssajitszolgAl6 ki'?Lassan
hogytOmeges
otthrtunk,
szolgdKoll6giklEngedelmukkel
elmonda- dolgoz6inkat
is.Ezazelsdl6p6s
Tisztelt
avas0telsor-latkdptelens€g
eseEnnemtudunk
kiadni96peta vonatra
(Eseteg
ndhAny
aktuAlis vasz6sdra.
Annak
idej6n
felszeddse
nim magdnvdlemdnyemet
a
sinek
szdm'rt6gdpet.)
'gy
j6 (izletvolta vasti[a
helyzetrdl,
6skialakult
ami ebben is kezd6d0tt.
Mindezt
mertszerint0k Ugyldtszik,
valakinek
esem6nyr6l
az6rt,
pdnz,
puterkdszletdt.
k0rben
itt
munkaheuszik
itt
keletkezik
lp
i
lfe
kv6
ko
m
6s
szfikebb
ela
az
6ri6sivgszasszoln
e
azorszigban
e
jel0lnekM6sik
Azut6bbi
idokese- tes6g,
zajlik.
lytink0n
a vas0ton
amithonibilis
felhAborit6
0sszegekben
esetUtas'ir6s
Meg,fentr6l".
hogy meg.Csakaztnem6rtem,
m6nyeialapjin
aztkellmondjam,
v6lt6kezel6ket.
Munkijusajnos
eztkiksz6moltAksz0ntetni
a t06hdzi
ittmAra vasritteljesszAnd6kos
sorvasztdsa,ki,kijir utAna,
kihiszi
lakatosok
6sggydltalin
eztel. kata f0t6h6zi
veszik
6l
"fordAs'
persze
folyik.
Deez6rv6nyes
a bljes Esetleg
Allit6lag
munkAjuk
melletlM6rkdpezik
a laikusok.
sajAt
is
tt)nkret6tele
agazdasAgtalangyenge
magdra
nak
kiki6ltott
k0z6letre,
a bizonyos
{lforgalm0
megsztinteki
6s
6ket.
"ad6fize6
is hdla
kormdnyunk
t6sreit6ltsz6rnyvonalak
milli6katUgyanaz
lampolgdrra'
st1lyos
a fizetds,
duplamunka,
kapkod6s
"szak6rt6 ys6r0',szoci6lisan
6rz6keny
tev6ken
tel.Csak
hogyan. persze
ismOta
szaksze
em6sztenek
aztnem6rtem,
biztons6g
rov6sdra.
gdnek,
melynek
nyilvAnva16
cdlja,azAlland6 Miviszi
ittelap6nzt?
Mi6rtnem
illetdkes
bgjAkmArtelaz
hog-y
urak,
k0ltsdgvetdsi
lyukak
m6rhebflen
befolhzga- Nemvagyok
kozgazdAsz,
mdrnemlehet(szadeszerinhm
biztos a v6grehajt6
szolgAlatnil
azegyre nemaza oir Bz-motorvonat,
mertezm6rvdgleg
tAsa,
0jra6s 0jraazAllampolg6r,
amiezekenbad)embert
elsp6rolni,
a
rdbga ,vdgrehajt6
dolgoz6
szolg6lat' k0zlekedik
naponta.
Fogyasz6sa
nemt0bb bizhnsAg
rovAsAra
sz0kii16
megy.
Adolgoz6b6lpedig
lttmirnemszAmitsemmintegyaut6busz6,
kotoriszva.
zseb6ben
ugyanis
ugyanakkora
csinAlnak.
Ujabb,Szajolt'
akar"fut6bolondot'
pdrbesz6d,
szakszervezeti
motor
hajlja.
ApAlyikhoz
a 6rsadalmi
semnyilhkhozzA nak?
p6l6rdekegyeztet6s,
a hatalommoshneban
komolyabban,
kit0ztekNea ,bakter'pdnzdn
egyet6rtds,
esetleg
sp6roljanak,
hanem
jelel Avonatszem
nincs.
Ahogy
belesz6lis
ugyeegy egy-k6t
(nevet
iigyeibe
ujab
blassri
6lyzetet d6ulX.Y.rirdnazigazgat6segt6l
nem
p6lda
kell.
Eneleglrissebb
a pedig6thelyezds
fizetnikell. irok,mindenki
rAismer),
demokrAci{ban
utAnugyan0gy
akinek
aza dolga,
- kdrdezem
kijelent6se
miniszbreln0kiink
a leg0jabbAkkor
mi6rtelme?
6n.Az,hogy
az hogyottkdssOn
beleaz utaz6szem6lyzet
pon$ain
intdzked6sek
megszorit6
kapcs6n. akevds
drasztikus
ember
semjutelamunkahely6re,
aki munkdj6ba,
merev
azutasilAs
lovaMiszerint
f0ggetlen0l
az 6rdekegyeztetd
ter- m69egyAltaldn
vagyutazik?
Persze, golva,
dolgozik
aholtud,6sszinte
s0tbel6le
arosszingyaldsok
itta kisemberrel?
eredmdnyeit6l,
ezekmAreldOntOttkitorddik
Mdsik
felhabor'rt6dulat,
6sgyakran
hozzd
nem
a teljes
6rtds.
technikai
kdrddseken
k'r p6ldafut6hAzunk
eseileges
tdnyek,6s
terUlet616l,
mivelmfrcsak EsneidelentkotorAsszanak
Alland6an
azutolmdsr6lnem
hajlandd
v0lakormAny
tArgyalni.mijArunk
mir amennyi
ma- s6fill6rek
uHn,hanem
mertittm6r
odafOnl
,N0HAB"-okkal,
(N6pszava
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13-i
szim.)
radtmdgbe16ltik.
Allit6lag
meg- nincs.
,fentr6l'mAr
megszor'rt6
intOzke- 6rkezett
halilos
Tehdt
{lland6
elvon6sok,
a mdr,sokadik'
iElet
ezekre Esakkoraz 0p6gok
cirnrlapjAn
a miniszteri
pedig
g6pekre,
millidr"
stilyos
miszerint,
d6sek
a
megdllvontat6amelyik
bArsonysz6k
itadAsakor
szinF
d6l
a16h0g6s"idelenf,
"odafent'
pdnz0gyminiszbriin
felesleges
dolgok-motorhibAval,
el6rlelmeten,
az mArnemis fogelindulni t6lak6t
dokfolynak
k.Bele
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HA NsNAS MOZDONyUNK
Nyertesek 6s vesztesekutdn kutattak az
rijs6gfr6k a vasutassztrdjkot lez6r6 megdllapoddst kovet6en, de ezrittal elmaradt a szenzdci6,csak nyehesek maradtak a hdrcm 6s ftl napos kiizdelem utdn.
A munkabesziintet6s a vildgot sem r€ngette me& a korm6nyt sem s6t mry az
ellenz6ki pdrtoknak az a f6lelme is alaptalannak bizonyult, amely egy kisz6lesedd es*leg az eg6sz orszdgra 6tterjed6
sztrdjk €mkdpdt vetitette el6re.
Ai5slat nem v6lt b9 m6g ha az ellenz6k
kdtelez6 pesszimizmusa tal6n nem is
6llt olyan t6volazigazs6gf6l. Ne feledjiik a sztr6jk el6tt 6s alatt tucatnyi szakszervezetjelute szolidaritiis6t a vasutasokkal.A pedag6gusokszint6nsztrdjkot
helyeztek kildtdsba,ha a MAV-ndl alulmaradnak a munkav6llal6k, s tigy tffnt,
lehet, hogy az q6szs6gigyiek sem maradnak t6tlenek. Mdg a h6napok 6ta t6tov{z6MSZOSZ is az orczigos sztrdjkbizottsdg osszehivds6r6ldontott, megpenditve egy osszehangoltakci6 lehet6s6g6t.
A mdrcius 12ei fuketevasarnapotkovet6 sokkban amrigy sem volt k6ts6ges,
hogy a vasutasok felhiv6sa visszhangra
taliil.
Rdaddsul- ellent6tbena kordbbi vasutas
sztrdjkokkal - legut6bb nem b6remel6s€rt, hanem a kollektiv szerz6d6sl6t6€rt
szdlltak harcba. A vasutas-szakszervezetek vezet6i nem v6letlenti'l hangsflyoztdk: ha v6letlenii'l alulmaradniinak a
kiizdelemben, az valamennyi munkav6llal6 szdm{ra int6 iel lenne a iiv6re
ndzve. Hiszen ha a legnagyobb hazai
v6llalatn6l nem rogzitik szerz6d6sbena
kdt f6l jogait 6s koteless6geit, akkor a
kisebb c6gekn6l az alY.almazottakv6gk6pp lemondhatnak arr6l, hogy ak6r
minimdlis m6rtdkben is, de befolydssal
legyenek munkahelyi sorsuk alakul6s6ra.
Innen tekintve teljesen fulemds igazs6gokat fogalmazott meg Csintalan S6ndor, aki szerint a versenlzszf6r6banmiir
megtclrt6nt az dtalakul6s, amely nemcsak a gazd6lkodds hatdkonys6giit, hanem a munkajogi kapcsolatokat is gyokeresendtrendezte, s immiir az 6llamigazgatison van a sor, 6s az olyan nagy
szervezeteken, mint a MAV. Ut6bbin6l
mdr csakaz6rt sincsigaza az MSZP alelnok6nek,mert a vasutasoknakmindenhol a vildgon t6bbletjogaikvannak, specidlis munkakoriilm6nyeik miatt, s nem
utols6sorban az6rt, mert strat6giai iigazatr6l van sz6. Mondhatn6nk, a vasrit
6llam az dllambaru a maga osszesked-

vez6 & hdtr6nyos kdvetkezm6ny6vel
egyiitt, melyek m6rt6k6n lehet vitatkoznI, tetet tagidni viszont aligha. Igy voltak ezzel a MAV vezet6i is, akik a leghangosabb nyilatkozathiibonik idejdn
semmondtak mdst,mint hogya kollektfv szerz6d6s szi.iks6ges,6s a munkaad6nak 6ppen olyan 6rdeke,mint a szakszervezetekk6pviseltedolgoz6knak.
A fulismer6s persze kor6ntsem 6ltaldnos.Avadkapitalizmus kordt 6ljiik, amikor a t6kefulhalmoz6s,a gazdas6gipozici6k megalapozAa kcizben a munkav6llal6kkal kdtend6 egyezs6gre sem
id6, sem energia nem jut. Krilcinbenis,
amikor minden nyolcadik munkak6pes
korf polgdr 6lldsn6lki.i,li,a tobbiek is
szezszormeggondoljdlghogy holrni icgokat, kovetel6seketdorgoljenek a tulaj
orra ald.
Pedig hosszritdvon nemcsaka munkab6ke,hanem a vSrt gazdas6gifellendiil6s egyik fult6tele lehet a megegyezxek,
az alkuk megkcit6se.Ezt ismerte el Or-

b6n Isw6n, a munkaad6k szovets6gdnek
elnokg aki ha nyilatkozat6ban megdorgSlta is a vasutasokat a sztr6jk miatt,
hozz6tette: 6rtelmes munkdltat6 szim6ra nem lehets6gesalternativa a rendezett munkajogi kapcsolatokkal szemben. Ertelmes tulallonos tudja, hogy
hosszri tdvon saj6t cdljait is csak alkalmazottaival egyi.itt6rheti el,6s nem elleniikben. Ez6rt 6rdemesszerz6dni,hogy
mindk6t f6l tiszt6ban legyen a jiit6kszabiilyokkal, tudja, mit kovetelhetnekt6le,
s cser6bemit kap. A vasdtn6l talSn ezt
ismertdk ful afelek,bfu azsem k6ts6ges,
hogy a vasutasok kez6ben l6v6n6l aligha van er6sebb 6rdek6rv6nyesit6si eszkoz. Az is elegend6 volt, hogy a mozdonyvezet6k leccivekeltek.
A ktizd6teret - legaldbbis egyel6re - val6ban csak nyertesek hagyt6k el, de j6
lennetudni, hogy a tanulsiigokat m6sok
is megszivlelik. M6g akkor is, ha nincs
nekik mozdonyuk.
MAG'AR HIRLAP 7995.04. 29.
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U Eszaki
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Szohnk?
Spont
A tavaszi forduld a Keleti Tagcsoport szervezds6ben,
A
MOSZ
Kupa
ktizdpdiint6j6be
a csoportb6lSZOL.
Sebesty6n Lajos vez6nylet6vel keriilt megszervez6sNOK l csapatajutott tovdbb.
re.
Gratuldlunk!
Ezrittal a helyszfn Kelenftild, a vasrit6pit6k sportp6Sipos ddzeef
lydja volt. A nagy l6tsz6m miatt a sz6lldshelyek k6t

Budapest
Keleti csoport

kiiltinbiiz6 helyszfnen lettek biztositva.
A fordul6 a haryomdnyokhoz hfven k6t nap, dprilis
26/27-6n keriilt lebonyolftdsra.
Sajnos a tavaszi id6jdrds nem fogadta keryeibe a
mintery 80 f6t sz6ml6l6 sportrendezv6nyt. Szinte vizszintesen esett mindk6t napon kereszttil. E nary
mennyis6gri es6vizetcsupdn kell6 mennyis6grifarydl16folyad6kkal lehetett p6tolni. A csrisz6stalajnak, s a
szinte vizip6l6 m6rk6z6seknek kiisziinhet6en'szokatlanul sok s6nil6s tiirtdnt.
Baunok G6bor, a MOSZ ,drdktis" jdtdkvezet6je sfpjel6re indultak a csat6k.
Dredn6nyelc

*

Szegedteriileti csoport

MOSZKupir kispdlydslabdarrig6torna Szegedteriileti tavaszi els6fordul6ja V6szt6nkeriilt megrendez6sre1995.dprilis 28-dn.
Sajnosa szentesicsapatvisszal6petta tovdbbiktizdelmekt6l.
A m6rk6z6seknaryon jd hangulatbanzajlottak. IGm6ny,de sportszerrim6rk6z6seketldthatott a sz6pszdmrikiiziins6g.Mindtisszecsakery j6t6kost kellett
a m6rk6zdskdzbenelszdllitania gyulai k6rhdzambuEszaki Szolnok2
2fl
lanci6j6ra,ahol els6segdly-nyljtdsut6n - a tdbbiekFererrcud.ros 3:1
Salgdtarjdnkel erytitt - driimmel elforyasztotta a h6aigazd6k
Keleti
12
Szolnok16ltal pardd6sanmegf6ztittmarhaguly6st.
Keleti
Sglg6tarjdn
1:1
A taldlkozdn6saz aztkdvet6eb6denr6sztvett V6szt6
Eszaki
10
SzolnokI
polgdrmestere,sz6mosvontat6si f6ntik 6s SiposJ6Ferencudros- Szolnok2
4:1
zsefa MOSZelndkeis, aki az eb6del6tt poh6rk6sztinEszakiSolgdtarjd.n
1:4
t6t tartott.
FerencudrosKeleti
22
Kiisztinet a mintaszer(rvend6gl6t6s6rta rendezdk
Szolnok2Szolnokl
0:7
16szdre.
Ferencudros 0:0
Szolnok1Folytatdskiivetkezikmdjus 17-6nSzentesen.
Szolnok2Salgdtarjdn
1:4
Eredmdnyelc
KetetiEszaki
3:1
BdkCscsabo
Eszaki Ferencvd,ros
2:3
Kiskunhalns 02
Kecskemdt
Mezdhegyes 0:2
Salg6tarjdnSzolnokl
0{
KeletiSzegedSzolnok2
VCsztd
1:1
32
A fordul6 meglepet6s6tSalg6tarjdn,csik6" csapata Bdkdscsaba
Mezdhegyes 12
jelentette,aki 6szigreng6lkeddse
VCsztf
12
utdn veretlentilzdr- Kecshcmdt
2fr
ta a tavaszifordul6t. Egrdbkdnttovdbbrais a csoport Kiskunhalas- Szeged
BdkCscsaba- VCsztd
12
legsportszerribb
csapatacfmetviselik.
Akdt fordul6 Osszesftettadatai alapjdn az al6b- Kiskunhalas - Mezdhegyes 02
Kecskemdtbi sonend alahult ki:
Sbeged
33
I
15pont
Szolrnk 1
Kiss Ldszld
n. Solgdnrjdn 14pont
Szegedteriileti tigrviv6
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