


2 

DOKUMENTUMAINKBÓL 

A Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége (SZSZNSZ) 
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Brüsszel, 2000. január 6. 

Tisztelt Uram, 

szociilis 1irb1sz6d Mauarorsza1on 

A Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége (SZSZNSZ) mély ag
godalmát fejezi ki a magyarországi valós társadalmi párbeszéd látható, fo
lyamatos felszámolása miatt. 

A magyar munkavállalók egyre Inkább a sztrájkakcló eszközéhez kény
szerülnek nyúlni, annak érdekében, hogy hallattassák hangjukat. Az a bér
emelés, mely ténylegesen a reálbérek csökkenését hozza és az átmenet ter
heit a munkavállalókra rakja, miközben a valós tripartit struktúrákat korlátoz
za, nem felel meg az európai szociális modellnek. A közelmúltban az EU kép
viselői ugyancsak aggodalmukat fejezték ki e tény miatt. 

Ebben az összefüggésben támogatjuk a január 10-én sorra kerülő figyel
meztető sztrájkot, melyet az SZSZNSZ magyar tagszervezetelhez (MSZOSZ, 
ASZSZ, Liga) tartozó három nagy vasutas-szakszervezet szervez. 

Arra buzdítjuk Önöket, hogy e vitában a tárgyalásos megoldást ösztö
nözzék, s erőteljesen tiltakoznánk bármilyen egyoldalú változás ellen, melyet 
a menedzsment a kollektív szerződésben eszközölne.
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Utóirat Bill Jordan leveléhez 
A Vasárnapi Hírek január 16-i számában "Eredménytelen sztrájk után újabb alku

dozás" címmel visszatér Bill Jordan levelére. Anna Oulatar, az SZSZNSZ Közép
és Kelet-európai Részlegének vezetője joggal oktatja ki Orbán Viktor miniszterelnö
köt, hogy "nagyon is képben vannak, s ha nem hajlandó tudomásul venni a kor
mányfő a szakszervezetek demokratikus létezését, úgy azt az Európai Unióban is 
számon kérik." Inkább előbb, mint utóbb. 

Nem vagyunk egyedül 
A sztrájk elsl> pillanatától kezdve 

folyamatosan érkeztek szolidaritási 
nyilatkozatok a VSZ központjába, il
letve szerkesztl>ségünkbe. Ezek túl
nyomó többségét magyarországi szak
szerveaetek fogalmazták meg, ám szép 
számmal akadtak a sztrájkkal szoli
dáris külföldi érdekképviseletek is. 

Az egyetértés kifejezésén túl a ha
zai szakszervezetek több gondolatot is 
megfogalmaztak. Összegezzük! 

Többen örömüknek adtak hangot, 
amiért a három reprezentatív vasutas
szakszervezet közös akciót hirdetett, és 
"egymás kezét fogva lép fel a( ... ) mun
káltatóval szemben". Sokan fontosnak 
tartották hangsúlyozni, hogy "a sztrájk 
idején türelmet és megértést tanúsítunk". 
Szinte kivétel nélkül minden szakszerve
zet úgy vélte, hogy a vasutasok direkt 
akciója túlmutat a vasút keretein, ezért 
"hozzájárul a normális érdekegyeztetés 
kialakításához". Némelyek nem tartják 
véletlennek a kialakult helyzetet, azt, 
hogy a vasutasok javaslatait a munkálta
tó nem értette meg, mert "ilyen a tőke dik
tatúrájának valódi arca és magatartása". 

Sokan saját helyzetüket is ecsetelték 
néhány szóban, és ebből kiindulva fo
galmazták meg, hogy "ismerjük és meg
értjük a törvényes harc okait", amely a 
MÁV-nál m(ílcödő reprezentatív szak
szervezetek megmozdulását kiváltották. 
Az érdemi érdekegyeztető tárgyalásokkal 
és a jó kollektív szerződésekkel kapcso
latban megfogalmazódott, hogy azok 
nélkül "nem lehetünk az Európai Unió 
tagjai". Egy számos közalkalmazottat 
képviselő szakszervezet pedig visszauta
sítja "mindazokat a manipulációkat, ame
lyek hamis állításokkal megpróbálják a 
vasutasok ellen hangolni a közalkalma
zottakat és ( ... ) a közvéleményt." 

Volt olyan szakszervezeti szövetség 
is, amely több pontban fejtette ki, miért 
kell támogatniuk a vasutas-szakszerve
zetek küzdelmét. Például azért nem en
gedhető meg, hogy a kormányzat ala
csony szintre szorítsa le a vasutasok bér
emelését, mert "később ezt fogják példá
nak állítani a többi munkahelyre is". Tób
ben deklarálták, hogy a kialakult helyze
tért a kormányt és a MÁV vezetését te
szik felelőssé. "Egyoldalú az a beállítás, 

amelyik csupán a sztrájkolók felelőssé
gére igyekszik rámutatni", véli egy má
sik nyilatkozat. Tóbbek szerint a vasuta
sok sikeres bérharca hozzájárulhat az ál
taluk képviselt dolgozók, illetve a kisebb 
érdekérvényesítési képességgel rendelke
ző szakszervezetek eredményes bérmeg
állapodásához. Szolidaritását fejezte ki 
olyan szakszervezet is, amelynek nincs 
sztrájkjoga. 

Az egyik szövetség törvénytelennek 
tartja, hogy a "munkáltató a KSZ nélküli 
foglalkoztatás bevezetésével kapcsolatban 
munkáltatói intézkedést adott ki". Hang
súlyosan meriilt föl a társadalmi párbeszéd 
és a lakosság jogos érdekeinek elismeré
se is. "Ez a ( vas )űt nem Európába vezet!" 
- figyelmeztet egy dokumentum, amely 
szerint a MÁV vezetése ellenszenvessé 
teszi a munkavállalók jogos követeléseit. 
Megfogalmazódott, hogy a cég vezetése 
-fölhánytorgatva az érdekképviseleteknek 
adott támogatás mértékét- "éket kíván 
verni a vasutasság és az őket képviselő 
szakszervezetek közé". 

Korántsem szerény támogatottságú 
tehát a vasutasok munkaharca, amelyet 
külföldr61. is igen élénk figyelem kísért. 

A nemzetközi szövetségek természe
tesen tágabb kontextusba ágyazták a 
magyar vasutasok helyzetével kapcsola
tos vélekedéseiket, ezért többségük a 
MÁV vezetéséhez, a miniszterhez, illet
ve a miniszterelnökhöz címezte levelét. 
Elsősorban azt kérték t61.ük, hogy saját 
hatáskörükben segítsék a konfliktusok 
föloldását. Fölhívták a figyelmet, hogy 

az Európai Unióban erős hagyományai 
vannak a munkáltató és a szakszerveze
tek kapcsolatának, s ezt a kapcsolatot ja
vítanunk kell az integráció előtt. 

Tóbb külföldi vasutas-szakszervezet 
úgy fogalmazott: saját tapasztalatból tud
ja, hogy a vasútvállalat saját dolgozóinak 
rovására enyhíti a külső gazdasági nyo
mást. Társadalmi szerepük betöltéséhez, 
munkájuk ellentételezéséhez megfelelő 
bért kell kapniuk a magyar vasutasoknak 
is. A közös akció jelentőségét hangsú
lyozva egyikük így fogalmazott: 

"Különös hatással van ránk a meg
valósított egységes fellépés az állammal, 
mint a vasút tulajdonosával szemben". 

Veszely Em61ce 
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Amivel a Kormánynak is illenék 
szembenézni 1 

Kollégdk! Vasutasok! 
Mi eddig is tudtuk, hogy jogosak sztrájk-követeléseink. Tudtuk, hogy nincs más lehetőségünk érdekeink érvényesíté

sére, hangunk hallatására, mint a sztrájk. A tulajdonos és a MÁV menedzsmentje azzal nyugtatgatta önmagát, és próbálta meg
győzni a közvéleményt, hogy szerény támogatottságú a meghirdetett akciónk! 

A következő felsorolás bizonyára Őket is józan belátásra készteti, s rájönnek arra, amit mi vasutasok már régen tudunk: 

munkaharcunkban nem va� egyedül!!! 
Hatvan órás sztrájkunkat a következő - több százezer munkavállalót képviselő- hazai és nemzetközi érdekképviseletek a 

rendszerváltás óta soha nem látott mértékben biztosították támogatásukról, szolidaritásukról: 

ÁB-AEG0N Általános Biztosító Rt. Szakszervezete (Budapest) 
Autonóm Szakszervezetek Szövetsége (Budapest) 
Autótaxi Dolgozóinak Szakszervezete Intéző Bizottsága 
Barom1ilpari Dolgozók Szakszervezete (Budapest) 
Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (Budapest) 
81JSZ Budapest 
BDSZ Tatabányai Szövetség 
Bel[lgyi Dolgozók Szakszervezete 36. sz. Alapszervezet'& 
BUCHMANN-M0M Rt. Vasas Szakszervezete (Mátészalka) 
Clvllfórum 
DAEW00-MGM Rt. Diósdi Gyáregység Szakszervezete 
DIGÉP SZlvattyú és Környezetvédelmi Gépgyár Kft. (V3$$Szaks1B'W2Bt Miskolc} 
Drótáru és Drótkötél Ipari és Kereskedelmi Rt. Vasas Szakszervezete (Miskolc) 
Dunaferr Dunai Vasma (Vasas Dunaújváros) 
Enyingi Agrár Rt. Szakszervezeti Bizottság Ágostonpuszta (MED0SZ Szövetség) 
EVlG Dolgozók �rdekvédelmi Szövetsége 
ÉDSZSZ Középületépft6 Részvénytársasági Alapszervezete 
éelme.reslpari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége 
Élelmiszerlpari Dolgozók Szakszervezete (ÉDSZ) 
EMAsz Rt. Tagszervezeti Bizottság (Miskolc) 
ÉpÍtő-, Fa és Épflőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége 
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés Elnöksége 
Fejér Megyei Munkástanácsok Érdekvédelmi Szövetsége (Székesfehérvár) 
H!lovédségí Dolgozók Szakszervezete (H0D0SZ) 
Húsipari Dolgozók Szakszervezete 
Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervemte (KASZ) 
Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) 
K�ZlekedéSi Dolgozók Szakszervezetének Szövetsége 
Közlekedési és Szállílási Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége 
KÖZÚII Dolgozók Szakszervezete 
Közúti Dolgozók Szakszervezete (KIGDSZ Szeged) 
LIGA Szakszervezetek 
LIGA Vas Megyei Szövetsége (Szombathely) 
Mágyar Közoklalásl és Szakl(épZési SzakszeNezet (MKSZSZ) 

Magy.irVegyi-, Enelglalpi,írlásRd«lrl � Oolg. Sl.aksmrv. � (WSZ): 
Mátrai Erőmű Részvénytársaság Villamos Szakszervezet Visonta (MEVISZ) 
MÁV Kórház Szolnok 
MED0SZ Bábolna Takarmányipari Kft. Alapszervezete (Nagyigmánd) 
Mezdgazd., Erdésieti és Vángy! Dolg. Szakszervezeti Szövetsége (MEOOSZ) 
Mezőgazdasági Rt. Vállalati Szakszervezeti Bizottság (VSZB Mezőfalva) 
MSZOSZ Budapest Pest Megyei Képviselete 
MSZ0SZ Nyugdíjas Választmánya (Budapest) 
Munkástanácsok Vastltl Ágazati Szövetsége (Székesfehérvár) 

Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetők Országos Szakszervezete (NeHG0SZ) 
Ózdi Kohásl.atl Dolgozók l:rdekképvlseleti Szövetsége 
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) 
Pedagógusok Szaksze� 
Pedagógusok Szakszervezete (Országos Iroda Budapest) 
Petrolkémiai Dolgozók Szakszervezete Tlszalljváros (VOSZ) 
Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszerevezeti Szövetsége 
Raabe Klett Könyvkiadó Kft. 
Repülőgép Műszakiak Független Szakszervezete 
RepOl6gép Szerel6k Szakszervezete 
Ruházatipari Dolgozók Szakszervezete 
SOtólparl Dolgozók Szal<szervezete 
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) 
Televíziós Dolgozók Szakszervezete (TVOSz Budapest) 
Textilipari Dolgozók Szakszervezete 
TUNGSRAM Dolgozók Független Szakszervezete (LIGA) 
Vasas Szakszervezet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége (Miskolc), 
Vasas Szaksl.elVel.el $7,abolcs-Szatmár-Bereg Mewel Szövetsége (NyírQ011ál.a) 
Vasas Szakszervezeti Szövetség 
Vasas Szakszervezeti Szövetség Kohász-Onteszelí Tagozat (Budapest) 
Vasas Szakszervezeti Szövetsége Elektronikai és Műszeripari Tagozat (Budapest) 
Villamosenergia-Ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 
Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZSZ Budapest) 
Vízügyi Közszolgáltatás! Dolgozók Szakszervezeti SZOvetsége (Vl<OSZ) 
Zalai Olajipari Vállalatok Szakszervezeti Bizottsága 

Az Európai Közlekedési és Szállítá
si Szakszervezetek Szövetségének főtit
kára és az Osztrák Vasutas Szakszerve
zet elnöke levelet írt: Katona Kálmán 
KHVM miniszter, Takácsy Gyula MÁV
elnök, valamint Kukely Márton MÁV
vezérigazgató részére, melyben határo
zottan tanácsolták, hogy oly módon ren
dezzék ezt a konfliktust, mely biztosítja: 
a dolgozók reálbérének emelkedését, a 
kollektív szerződés - a szociális juttatá
sok korlátozások nélküli elfogadását, a 
szakszervezetek bevonását a magyar vas
út jövőjét érintő döntésekbe. 

tató és a szakszervezetek kapcsolatának, 
különös tekintettel a vasútra. Hasznos 
lenne ezt a kapcsolatrendszert még azelőtt 
igyekeznének megjavítani, mielőtt csat
lakoznának az Európai U Dióhoz." 

Union of Railwaymen of Serbia); Szlo
vák Vasutasok Szakszervezete (KOZ 
SR, ICFTIJ Bratislava); Ciprusi Mező
gazdasági és Szállítási Dolgozók Szak
szervezete; Szíriai Arab Köztársaság 
Szakszervezeteinek Általános Szövetsé
ge, Közlekedési Szakszervezetek Szak
mai Szövetsége, Darnascus (Professional 
Federation Of Transport Trade Unions 
in Syria); TUI Transport, Damascus; 
Federacia ZKZ (Polskich, Warszawa); 
Szlovén Mozdonyvezetők Szakszerveze
te (Lokomotive Drivers' Union, Ljublja
na); Német Közszolgáltatási és Szállítá
si Dolgozók Szakszervezete (ÖTV, Stutt
gart); Román Vasutak (Federati,a Nati
onalA "Drum de Fier", Bucure§ti). 

A táviratban hangsúlyozták: "Miután 
Magyarország az Európai Unió tagja 
lesz, tudatában kell lennie annak, hogy 
itt er6s hagyományai vannak a munkál-

A vasutasok sztrájkját szolidari
tásukról biztosították! 

Osztrák Vasutas Szakszervezet 
(Österreichischer Gewerkshaftsbund); 
Európai Közlekedési és Szállítási Dolgo
zók Szövetsége (European Transport 
Worker's Federation, Brussels); Moz
donyvezetők Autonóm Szakszervezete 
(Autonome Lokomotivführer-Gewerk
schaften); Jugoszláv Vasutas Szakszer
vezet (Trade Union ofYugoslavia); Szer
bia Vasutasainak Szakszervezete (Trade 

A MÁV szerint a tisztességes béremelést 
pótolhatja a szakszervezetek lejáratása 

A Vasutasok Szakszervezete Választ
mánya 2000. január 4-én tartott ülésén az 
első napirendi pont keretében áttekintette 

,, 

a MÁV Rt-vel folyó bér- és KSZ-tárgya
lásokat. és úgy döntött, hogy tovább kell 
folytatni a január 10-én kezdődő 60 órás 

sztrájk szervezését, mivel a MÁV Rt. ve
zetése nem változtatott eddigi merev állás
pontján. A választmány felháborodással 
állapította meg, hogy a MÁV Rt. vezetése 
a vélt szakszervezeti többletjuttatásokra 
való túlzó hivatkozással kívánja elterelni 
a figyelmet a valós problémákról, a vas
utasok bérfejlesztésér61., a kollektív szer
ződés eltörlésér61.. A 60 órás sztrájkot a 
választmány a MÁV Rt. és a tulajdonos 
konfliktust élező magatartása miatt elke
rülhetetlennek tartja, ezért felszólítja a 
Vasutasok Szakszervezetének tisztségvi
selőit a sztrájk minél eredményesebb meg
szervel.ésére, továbbá felszólítja a Vasuta
sok Szakszervezetének tagjait a sztrájkban 
való aktív részvételre. FOTO: sZALAI 

MÁV MAV-FKG 
l{G 

JÁSZKISÉR 

Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. 
Jászkisér, Jászladányi út 10. Tel./Fax: (57) 450-945, Vasúti telefon: (02) 14-62 
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Allítsuk meg a süllyedést! 
MOITÓ: 

TISZTÁZÓ VITA A SZAKSZERVEZETEK MEGERŐSÖDÉSÉÉRT 

Hideg fej, forr6 szív, 
tiszta kéz. 

KR I T IKÁK • OK OK • Ö S S Z EFÜG G É S E K  • T E NN I V A LÓK 

ÜTKÖZŐ Ki\RP1\TI Sf\.NDOR RO\'A'U 

A kritikus, reflexív társadalmú 
mozgalmaké a jövő 

RÉSZLET GÜNTER GRASS NOBEL-DÍJAS NÉMET ÍRÓ 
ÉS PIERRE BOURDIEU FRANCIA SZOCIOLÓGUS 

TELEVIZIÓS BESZÉLGETÉSÉBŐL 
GRASS: Jómagam évek óta mondogatom a 

szakszervezeteknek: nem tehetitek meg, hogy a 
munkásokkal csak addig törődtök, amíg van mun
kájuk, mihelyt viszont kizárják őket, feneketlen 
szakadékba zuhannak. Létre kell hoznotok a mun
kanélküliek szakszervezetét európai méretekben. 
Folyton azért siránkozunk, hogy Európa egyesülé
se csak a gazdasági szférában megy végbe. ugyan
akkor a szakszervezetek nem igyekeznek kitörni a 
nemzeti keretekből, és megteremteni szervezetük és 
akcióik határokon átnyúló formáját. Szembe kell 
szállnunk a globális neoliberalizmussal ... 

A világ nyomora tanúskodik arról, hogy a 
munka világából érkező, szakszervezetekben tö
mörülő emberek sokkal nagyobb tapasztalattal 
rendelkeznek a szociális szféráról. mint az értel
miségiek. De hát ők ma munkanélküliek, vagy 
nyugdíjasok. és úgy tűnik, senkinek sem kelle
nek. Abszolút kihasználatlan az erejük ... 

Ha a neoliberális oldaltól azt várjuk, hogy 
használja ki intellektuális tartalékait, és térjen 
észhez, akkor ugyanezt címezhetjük a baloldal
nak is. Meg kell érteni végre, hogy az ölwl6gia 

nem választható el a munka témájától. Minden 
döntésnek ki kell állnia a próbát, hogy ökoló
giailag elviselhető-e. 

BOURDIEU: Arról van szó, hogy új társadalmi 
mozgalmakat kell életképessé tenni. A szakszerve
zetek jelenlegi formájukban már nem korszerűek. 
Szükséges volna, hogy megváltozzanak, újradefi
niálják magukat, nemzetközivé és racionálissá vál
janak, s vegyék igénybe a társadalomtudományo
kat is, hogy jól csinálják, amit csinálniuk kell. 

GRASS: Ez a szakszervezeti mozgalom alap
vető reformját jelentené, márpedig jól tudjuk, 
mennyire nehézkesen mozog ez az apparátus. 

BOURDIEU: A francia munkásmozgalom ha
gyományosan nagyon rendezetlen, ösztönös és 
nagyon ellenséges az értelmiséggel szemben, 
legalábbis részben. Ma, a válság idején a mun
kásmozgalom sokkal nyitottabb, figyelmesebb 
a közbevetéseink iránt. Elgondolkodóbbá válik, 
egyre inkább új kritikai formát ölt. Szerintem 
ezeké a kritikus, reflexív társadalmi mozgalma
ké a jövő. (Népszabadság, 2000. január 08.) 

-kárpáti-
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Törvénves, de etikátlan
11 

ELMONDJA VÉLEM,�NYÉT DR. KISS, SANDOR
,J 

NYUGALMAZOTT. FOISKOLAI T�N�ZEKYE ZE TO, 
A MAGYAR KOZTISZTVISE LOK ES KOZAL

KALMAZOTTAK SZAKSZERVE ZE TÉNEK E LNÖKE 
- A� utóbbi idők fejleményeinek tükrében 

előtérbe került a szakszervezeti vezeto"k erkölcsi 
magatartása, felelőssége. Hogyan látod ezt a 
problémakört? 

- A magyar társadalom alapvető gondja, 
hogy súlyos etikai vétségek elég gyakran kerül
nek felszínre. Mindenkinek van mit tennie e té
ren. A szakszervezeti mozgalomnak is kötelessé
ge megvizsgálni helyzetét. működésének haté
konyságát, tisztségviselőinek magatartását annak 
érdekében. hogy a jövőben mind szigorúbb etikai 
normákat alkalmazzanak. A szakszervezeti tagság 
joggal várja el vezetőitől. hogy munkájukat tisz
tességesen végezzék, és erkölcsileg fedhetetlenek 
legyenek. Hozzáteszem: annak is kell látszani, 
mert ez egyben példaértékkel bír. Egy társadalmi 
szervezet a maga alapnormáival teremtheti meg 
annak feltételeit. hogy a közbizalmat élvező tiszt
ségviselői következetesen ragaszkodjanak a jog 
előírásaihoz, a szervezet belső elvárásaihoz. Ezt 
rendszeresen tegye vizsgálat tárgyává, és vonja le 
a szükséges következtetéseket. 

- A szakszervezetekben milyen mérték(lnek 
(téled az erkölcsi problémákat? 

- Azok az esetek, amelyek a közelmúltban 
nyilvánosságra kerültek, sokat ártottak a moz
galomnak, ugyanakkor a politikai közéletben, a 
pártpolitikában én rosszabbnak ítélem a helyze
tet. Ez azonban nem mentség a szakszervezetek 
számára. Nem hagyható figyelmen kívül persze, 
hogy a társadalmi élet más területein mind na
gyobb mértékben jelennek meg a tisztességet, a 
becsületességet, az erkölcsi értékeket sértő ma
gatartások, jelenségek. 

- Korrupciós ügyek kapcsán, erkölcsi vétsé
gekről szólva gyakran halljuk és olvassuk azt a 
megfogalmazást, hogy "törvényes, de etikátlan". 
Hogyan kell ezt érteni? Mit mondanál erről? 

- Magatartásunkat nem csak a jog normái 
hátározzák meg, hanem más értékrendek is kiala
kulnak az évszázadok során. Közismert, hogy a 
jog az állami akarat kifejeződése, amely jobb 
esetben megfelelő erkölcsi tartalommal is bír, 
de ennek megvalósulását az állam kényszerrel 
biztosítja. A társadalmi normarendszer más te
rületei - például az etika - mögött nincs ott az 
állam, azt maguk a� emberi közösségek alakít
ják ki, és elismerő vagy elítélő magatartásukkal 
vonják le a következtetéseket. Sok esetben egy 
erkölcsi norma az emberek számára szigorúbb 
parancs lehet, mint a jogi norma. Igen gyakori, 
hogy egy emberi magatartás a jog megítélése 
szerint nem elítélendő, de a társadalom, vagy 
annak egy része azt közösségellenesnek minő
síti. Gyakori tehát, hogy egy magatartás, cselek
vés jogszerű, ám az adott környezet, közösség 
érdekeivel ellentétes. 

Azt mondhatjuk tehát, hogy a jogi normán 
túl minden ember számára ott van még az álta
lános erkölcsi követelmény, amelyet elvárnak tőle. 
Ez időszakonként, koronként, társadalmi csopor
tonként eltérő tartalommal is megjelenhet. Azt 
azonban bizonyosan tudjuk, hogy a tisztségvise
lőkkel, s általában a vezetőkkel szemben mindig 
magasabbak a követelmények. 

- Mit tehetünk az erkölcsi értékek hatélw
nyabb érvényesüléséért? 

- Miután közismert a jelenlegi, kedvezőtlen 
erkölc�i helyzet, igen sok területen keresnek meg
oldásokat úgy is, hogy egy-egy szakmában, szer
vezetben összefoglalják az etikai követelményeket, 
megalkotják saját helyi erkölcsi kódexüket. A köz
szolgálat területén ez változatos képet mutat. Van 
etikai kódexük például a pedagógusoknak, az or
vosoknak, az ügyvédeknek, a közigazgatásban az 
APEH-nek, a polgármesteri hivataloknak. Ezek 
olyan magatartási normákat fogalmaznak meg, 
amelyek kiegészítik a munkajogi szabályozást, nö
velik az adott szervezet erkölcsi tartását. 

Ismereteim szerint a szakszervezeti mozga
lomban az alapszabályok (szervezeti szabályok) tar
talmaznak bizonyos követelményeket, de koránt
sem olyan részletességgel és igénnyel, amely alkal
mas lenne a mozgalomban meglévő negatív jelen
ségek kezelésére. Elsősoman a bizalmi viszonyból 
vezetik le a megoldást. s a választott tisztségvise
lők esetében a legtöbbször a felmentés, a visszahí
vás eszközeivel élnek. Hiányzik azonban az etikai 
ügyek vizsgálatához, elbírálásához szükséges szer
vezeti, eljárási normarendszer, az eljárási szabá
lyok köre. Megfontolandó ezért a belső etikai kó
dex kialakítása, amely már alkalmat adna arra, hogy 
pontosítsák azokat a legfőbb etikai követelménye
ket, amelyeket az adott szervezeten belül elvárnak. 
S ha ezt bárki megsérti, akkor legyen egységes, 
személyektől független elbírálás. 

• -1:áfp'dti -

Nem viselkedhetünk amatörként 
- FIGYELMEZTET SALING JÓZSEF, A KERESKEDELMI ALKALMAZOTTAK 

SZAKSZERVEZETÉNEK (KASZ) ELNÖKE 
- Milyennek tartod a szakszervezetek jelen

legi állapotát, tevékenységét? 
- Nálunk is megvannak ugyanazok a gon

dok, amelyek másutt, egyúttal számolnunk kell 
sajátos problémáinkkal is. Olyan szakmában 
dolgozunk, ahol az átalakulás totális volt, s ez 
a mai napig is folyamatosan zajlik. Teljes körű 
volt a privatizáció; cégek, szakmák sztintek meg 
és jöttek létre, megjelentek a multik. Egymás 
mellett találhatók a több ezer embert foglalkoz
tató multinacionális cégek és az egy-két főt fog
lalkoztató kis üzletek. 

Ehhez képest azt tartom erénynek, hogy 
mintegy 30 ezer akJív taggal megmaradt a szak
mában a szakszervezet. Majdnem minden lénye
ges cégnél ott vagyunk, a szakmában nincsenek 
konkurens szervezetek, s van 450 lwllektív szer
z/Jdésiink. A KASZ-ról tehát elmondhatjuk, hogy 
élő, míllcödő szervezet. 

- Gondok, nehézségek? 
-Nagyon alacsonyak a bérek. Nagy és növek-

vő a munkavállalók kiszolgáltatottsága. Műkö
dési feltételeink sem rózsásak. Mi is sokat küsz
ködünk azért, hogy meg tudjuk válaszolni azt a 
régi, újra és újra előkerülő egyszerű kérdést: mit 
ad a swkszervezet? 

- Arról is ismert vagy, hogy jó ideje nyíl
tan, keményen bírálod az MSZOSZ-t és annak 
elnökét. Különösen felerősödött ez a kritikai 
hang a nyár vége óta, amilwr kipattant a Pasz
ternák-ügy, és a sajtóban megjelent a VIP-lista. 
Megújulást, személyi változásokat sürgetsz. Mi 
generálja e kritikai hangot, mi táplálja ezt a 
magatartást? 

- Megváltoztak azok a gazdasági körülmé
nyek, amelyek közepette a szakszervezetek dol
goznak. Egészen más az a politikai intézmény
rendszer, amelyben a szakszervezetek, mint ér
dekvédelmi szervezetek mozognak. Jelenleg is 
a kiszorításunk ellen, a létünkért, a fennrnaradá
sunkért küzdünk. 1994-ig a nyHt támadások el
len kellett védekeznünk. 1994 és 1998 között 
nem bántottak ugyan bennünket, de ezt az idő
szakot nyugodtan nevezhetjük az elszalasztott 
lehet6ségek négy évének. Most pedig a szakszer
vezetek visszaszorítása folyik. 

- Milyen következtetések és teendők fakad
nak mindebb6l? 

- Ilyen körülmények között sokkal aktí
vabb szakszervezet-politikára van szükség. S 
miután ellenfeleink, a kormány és a munkaadók 
profiként lépnek fel, mi sem viselkedhetünk 

amatőrként. Mivel az emberek még nem igazán 
polgárként élik meg a mindennapokat, (nem né
met sztrájkoló munkásokról és havonta tüntető 
francia dolgozókról van szó). a tisztségviselők 
is eléggé kiszolgáltatottak. úgy vélem, a válto
zásokat felülről kellene indítani. 

Aktívabbaknak kell lennünk, láttami kell 
magunkat, a szakszervezetekben folyó munkát. 
Szükség van a szakszervezeti lwmmunikáci6s stra
tégiára, ami jelenleg egyáltalán nincs. A változá
sok úgy hozhatnak eredményt, ha az emberek 
igénylik az érdekvédelmet. A munkavállalók érzik, 
hogy tartozniuk kell valahová, ám ez a belátás még 
nem formálódott személyes, tevékeny szerepválla
lássá. jránymutatásra várnak az emberek. 

U gy érzem, ezekhez képest egy kicsit az 
MSZOSZ-nek mint intézménynek a védelme fo
lyik. és nem az elvégzendő munka a lényeg. Min
denek előtt csapatmunkára van szükség, amely
ben az elnök részt vesz és koordinálja a többiek 
tevékenységét. Ehelyett jelenleg nagyon is SZOT
(zú testületi munka tanúi és részesei vagyunk. 

Ami a konkrét témákat illeti: ha a kormány 
nem áll velünk szóba - ez másfél éve világosan 
látható -, akkor erre valamilyen választ kell 
adni. A munkáltatóknak fel kell adni a kérdést: 
hajlandóak-e kétoldalúan megállapodni a szak
szervezetekkel? Például a bérekben. Rendevii kell 
viswnyunkat a pártokkal. Ennek ma nem meg
felelő formái az MSZOSZ-ben működő platfor
mok. Ertékelni kellene a parlamentben játszott 
szerepünket, az országgyűlési szakszervezeti ve
zetők tevékenységét. Tudatosan kellene készülni 

arra, hogy egy lehetséges kormányváltás után 
(2000-ben), '!llÍlyen helyet tudunk kiverekedni a 
szakszervezeteknek a magyar gazdasági és poli
tikai életben. Ez még nem ellenséges légkörben 
is nagyon nagy munka. 
' - Fél év telt el a Paszternák-ügy kirobba

nása óta. Milyennek látod ezt az időszakot? 
- A béna kacsa állapotához hasonlítanám, 

miszerint ezt az időszakot egyfajta kivárás jelle
mezte. Pedig az élet nem áll meg, a politika kere
kei forognak. Nincs bérmegállapodás. Erőde
monstráció folyik az állami vállalatoknál, példá
ul a vasútnál. A munkaadók egyre erőszakosab
ban akarják érvényesíteni saját érdekeiket. Nálunk 
most folynak a bértárgyalások, de szakmai prob
lémát jelentett és jelent az üzletek hétvégi, ünne
pi nyitvatartásának ügye. Zajlik a Munka tör
vénykönyvének átalakítása, a munkavállalókra 
nézve hátrányos módon. Ezekhez intenzív, felelős
ségteljes munkára, szakértők által alátámasztott 
álláspontokra, érvrendszerre, megfelelő hatású 
szakszervezet-politikai fellépésre van szükség. 

Az MSZOSZ-nek meg kell hirdetnie az in
tegrációt; olyan formákat választva, ami nem ri
asztja el az egyes szakmák közeledését. Az 
MSZOSZ központjában egy profi apparátust 
kell kialakítani, a szövetség vidé,ki jelenlétét 
pedig a szakmákra kell alapozni. At kell tekin
teni: mit tudunk kezdeni az európai integráci
óval. Hiszen érdekünk, hogy az EU-hoz történő 
csatlakozás minél gyorsabb legyen, mert ettől a 
bérek emelkedését várjuk, az európai szociális 
gyakorlat átvételét reméljük. A szakszervezetek 
ugyanis eddig nem vettek részt a tárgyalásokon, 
s úgy születnek győzelmi jelentések az egyes 
területek jogharmonizációjáról, a munka világá
ról. hogy közben a gyakorlat és a jogszabály kö
zött óriási differencia van. Egy Európához csat
lakozó Magyarországon nem fogadható el, hogy 
átlagosan heti 40 helyett 48-50 órát dolgou.a
nak az emberek, hogy csak egy példát említsek. 

- },fit mondanál összegzésként? 
- U gy látom, hogy késő tavasszal minden-

képpen szükség lesz egy országos értekezletre 
vagy egy munkalwngresszusra, amelyen meg kell 
fogalmazni a konkrét teendőket, s a szakmáknak 
� egymás között is - őszintén beszélniük kell a 
jövőről. A konföderációkkal való együttműkö
dést pedig új alapokra kell helyezni. A mai sün
disznó-állás ugyanis egyértelműen hátrányos a 
szakszervezeti mozgalom számára. 

- kárpáJi -

Az elkeseredett emberek már csodára sem várnak 
- MONDTA L;ÉRANT #y4ROLYNÉ, AKI SZAKS?ERVEZETI TITKÁR 

ES POLGARMESTER EGY SZEMELYBEN 
- Bár régóta ismerjük egymást, az utóbbi 

években nem találkoztunk. Hallottam viszont, 
hogy - a szakszervezeti titkári funkció mellett 
- polgármester is lettél a faludban, a Pápa kö
zelében lév6 Marcalgergelyiben. Hogyan fér 
meg benned ez a két tisztség egyszerre, miköz
ben feleség és családanya is vagy? 

- Fiatalon bekerültem az ifjúsági mozga
lomba, mindig emberek között szerettem lenni, 
mert érdekeltek a problémáik. Tizennégy éves 
koromban, már ipari tanulóként beléptem a 
szakszervezetbe, s huszonévesen, szövőnőként a 
Pápai Textilgyárban tagja lettem a Textilipari 
Dolgozók Szakszervezete (TOSZ) Központi Ve
zetőségének. 1994 óta titkára vagyok a Pápai 
Textilgyártó Rt. szakszervezeti bizottságának és 
a TOSZ elnökségének. 

1990-ben választottak meg marcalgergelyi 
polgármesternek. Ez egy kis falu, ötszáz lélek 
lakja. Hattagú a képviselő-testület. A két funk
ciót össze tudom egyeztemi a családi élettel. Egy 
21 éves fiam van. Mivel kicsi a falunk, az em
berekkel este is tudok beszélgetni. A testületi 
üléseket is rendszeresen megtartjuk. 

A szakszervezeti és önkormányzati munka 
közös vonása, hogy mindkettőben az emberek 
megélhetése a fő kérdés, s az ebből eredő gon
dok itt is, ott is előjönnek. A falusi önkormány
zatok - a pénzügyi lehetőségek és a törvényes ke
retek között - önállóan dönthetnek. Itt jobban 
figyelembe tudjuk venni a lakossági igényeket. 
A szakszervezetben kisebb a mozgásterünk, hi
szen ott a gyár tulajdonosával kell egyeztetni. A 
kollektív szerződés ugyan sok mindent tartal
maz, sok mindenre lehetőséget nyújt, de a mun
kavállalók konkrét problémáit naponta, ott 
helyben kell megoldani. 

- Milyenek a szakszervezeti munka feltét-

elei? Mit tudtok elérni a munkavállalói érdek
védelemben? 

-A rendszerváltás meghatározta a gyár éle
tének alakulását a kilencvenes évek elején. El
vesztettük a szovjet piacokat. A nyugati piacok 
magasabb követelményeket támasztottak. En
nek következtében fizetésképtelenné váltunk, és 
felszámolási eljárást kezdeményeztek a hitele
zők a kilencvenes évek első felében. A felszámo
lást követően egy állami bank tulajdonába ke
rültünk. Azóta - rövid idő alatt - az ötödik ve
zériga::.gat6 irányítja a céget. 

Ilyen körülmények közepette dolgozik a 
szakszervezet. 250 taggal. A taglétszám sajnos 
folyamatosan csökken, minthogy a részvénytár
saság dolgozóinak létszáma (430 fő) is apad. 
Ráadásul megjelent Pápán a konkurencia, ami
hez korábban nem voltunk hozzászokva. A kol
lektív szerződés alapján dolgozunk, amelyet fo
lyamatosan karban kell tartanunk. A kulcskérdés 
a bér. Mivel minimális a megrendelés, nincs tel
jesítmény. a bérek is rendkívül alacsonyak. Eb
ből adódik a feladat: piacot szerezni termékeink-

nek, hogy növekedjék a teljesítmény, és legyen 
lehetőség béremelésre. 

- A szociális helyzet? 
-Napról napra élünk. Annak örülünk, hogy 

egyáltalán talpon vagyunk. Elkeseredettek az em
berek, már csodára sem várnak. A kilátástalanság
ból van a legtöbb. Azt várjuk, hogy a tulajdonos 
döntsön a részvénytársaság jövőjéről, s ennek 
megfelelően az emberek sorsáról. Minél előbb. 

- Milyennek látod általában az ágazati 
szakszervezet, a konföderáció helyzetét, a szak
szervezetek társadalmi megítélését? 

- A TOSZ helyzete hasonlít a mi saját álla
potunkra. Megszűntek a textiles vállalatok, csök
ken a taglétszám, szűkülnek a szakszervezeti le
hetőségek. Megmondom őszintén - környezetem 
véleményét is kifejezve - országos szinten is el
laposodott a szakszervezeti munka, ott is a leépü
lést látjuk. Nem érzékeljük azt a harcos, hatékony 
szakszervezetet, amelyet a tagság máig is vár. 
Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a tagság 
sem igazán tettre kész, nincs összefogás, minden
ki elsősorban a saját problémáit akarja megolda
ni. Az alapprobléma abban van, hogy mi évtize
dek óta megszoktuk: mindig megmondták nekünk, 
mikor mit kell csinálnunk. 

Most, a kapitalizmus körülményei között 
hiányzik az, amire nagy szükségünk lenne: az 
önállóság, a kezdeményezőkészség. Ezek a tulaj
donságok azért kellenének, mert most csak ma
gunkra számíthatunk. Holnap és holnapután 
csak az lesz a miénk, amit s amennyit kicsika
runk magunknak. Erre azonban még képessé kell 
válnunk. Az új iránti fogékonysághoz viszont 
tanulásra, képzésre, továbbképzésre lenne szük
ség, ami jelenleg hiánycikk a szakszervezetek
ben. Ezt minél hamarabb pótolni kellene. 

- kárpáti -
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SZTRÁJKNAPLÓ KINYITVA: AHOGY A HELYSZÍNEN LÁTTUK 

Ez a sztrájk 
már nem vasutasügy! 

A Duna fel61 hideg, metsző' szél fúj. 
Január 10-e van, kedd. A budapesti Ke
leti pályaudvar érkezési-indulási csar
nokában és az aluljáróban alig lézeng 
pár uw. A 57.elDélypénztárak közül is 
csak egy van nyitva, e16tte most nem kf. 
gyózik a megv.okott hosmi sor. Sztnijk 
van! - hirdeti úton-útfélen a plakátok 
tömkelege. 

-Máskor itt percenként 2-3 embert 
szolgálok ki - mondja egy neve elhall
gatását kérő büfés hölgy, -most meg, jó, 
ha fél óra alatt van ekkora forgalmam. 

Reggel óta 6 felvágottas zsemlét és két 
melegszendvicset adtam csak el. Máskor 
ennek a több tízszeresét szoktam eladni 
már a reggeli csúcsforgalomban is. Meg
értem a vasutasokat, hiszen keveset ke
resnek, néhánynak a munkahelye is in
kább disznóólra hasonlít. Úgy vélem, 
azon túl, hogy nem biztos, hogy a leg
jobb megoldás a sztrájk, a többi ágazat 
példát vehetne a vasutasokról. Búcsúzó
ul hozzáteszi: -Szerintem, ahol "bekö
szönt" a sztrájkhelyzet, ott a párbeszéd 
már csődöt mondott. 

"Még elégségesen" 
Begördül a szolnoki vonat. Testes 

férfi száll le az egyik kocsi ajtaján. Vfg 

Gábor, 47 éves asztalos 15 éve eszi az 
ingázók kesertI kenyerét: - Újszászról 
járok dolgozni, így meglehetősen kényel
metlenül érint a mostani sztrájk. A sztrájk 
miatt kivételesen busszal szerettem vol
na feljönni, ám az olyan zsúfolt és drága 

A sztrájkról csak annyit: nálunk Francia
országban kevesebbért szoktak sztrájkolni 
az emberek, például egy időben megtámad
ták a vasutasokat, volt jobb önvédelmi ok
tatást követelő vasutas-sztrájk. Persz.e egyik 
sztrájk sem jó, ám úgy gondolom, Magya
rországon még nem annyira toleránsak az 
emberek, mint Nyugat-Európában. Talán 
majd, ha az ő bőrükre megy a vásár, jobban 
megértik majd a vasutasokat. Ez a sztrájk 
pedig már koránt sem csak vasutas ügy. 

Beléplft ás szlrá.ikonl 
A VSZ Keleti pályaudvari irodájá

ban hárman tartják a frontot. Szab6 Já

nos vezető jegyvizsgáló, VSZ-bizalmi, a 
Keleti pályaudvari sztrájkbizottság he
lyettes vezetője készséggel tájékoztat a 
legfrissebb tudnivalókról. Ő 1981 óta 
dolgozik a MÁV-nál, eddig mind a tizen
egy sztrájkban részt vett, ez a tizenkette
dik munkabeszüntetése. -A sztrájkok
ban való részvételem indokaként csak 
annyit mondanék, hogy a szememben a 
sztrájk az érdekérvényesítés legkemé
nyebb törvényes eszköze. Ezért éltem 
vele eddig és élek vele most is. Vélemé
nyem szerint elkerülhetetlen volt a mos
tani sztrájk. A MÁV Rt. vezetése novem
ber óta ugyanazt az öncsonkító diktátu
mot hajtogatta, amit az évek óta most elő
ször újra összefogó szakszervezetek ter
mészetesen nem fogadtak el. Az embe
rek is rájöttek, hogy hiába kapnak bár
mekkora béremelést, az hatályos kollek
tív szerződés nélkül, mit sem ér. Csak 
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volt, hogy inkább a "még elégséges" -
vonat mellett döntöttem, így legalább egy 
kicsit aludhattam is. Mivel naponta látom, 
hogy milyen körülmények között, milyen 
vonatokon dolgoznak, egyetértek valahol 
a vasutasokkal, bár szerintem, mostaná
ban kissé túl gyakran sztrájkolnak. Per
sze, ha ez kell a sikerhez? 

-Mostanában azt harsogja minden 
rádió és televízió, az vírit az újságok cím
oldalán, hogy gazdaságtalan ez és ez az 
állami vállalat, az ágazat fenntartása, tá
mogatása. Nem tudom, az szemet szúrt
e bárkinek is, hogy csak azon vállalatok 
és ágazatok milködtetése gazdaságtalan, 
amelyekre az embereknek szüksége van! 
Így például a vasúté, az egészségügyé, 
az oktatásé, a kultúráé, a mezőgazdaságé 
és még sorolhatnám. Ám a korona átszál
lítására, mely fontos dolog, de nem ak
kor, amikor több százezer hektárnyi te
rületet borít víz, emberek ezrei állnak 
házaik romjain sírva, tennészetesen jutot
tak milliók az államkasszából. A vasuta
sok bére, az egészségügy, a mentősök, 
vagy a rendőrök támogatása úgy látszik, 
nem vetekedhet a koronával! 

LJon az úlicál 
Középkorú hölgy didereg a tájékozta

tó alatt. Látom, szinte számolja a sztrájkból 
hátralévő perceket. Lyonból érkezett, ro
konlátogatásra. -Marie Kovats vagyok
mutatkozik be. -Magyarországon szület
tem, szüleimmel 56-ban vándoroltunk ki. 

megjegyezném: a mostani sztrájk alatt 
nőtt a VSZ-tagok száma. Volt olyan, aki 
ahogy belépett a VSZ-be, azonnal sztráj
kolni kezdett! Ez úgy gondolom, önma
gáért beszél. A médiák-MÁVRt.-s for
rásokra hivatkozva -azt harsogják, hogy 
csupán a vasutasok 10-15 %-a sztrájkol. 
Én erre csak azt mondom: igazuk van, 
csak van egy kis "apróság"! Nem tiintfel 
egyik tele-vízió, rádió és újság hírszer
kesztőjének, vagy újságírójának sem, 
hogy a sztrájkolók 10-15%-os aránya 
mellett mégis áll a vasút? 

-Mi az aktuális helyzet? -fordulok 
a párperces pihenőre érkező Palotai Ár
pádhoz, a VSZ Keleti pályaudvari szb
elnökéhez. 

-A szolgálatba jelentkező dolgozók 
körülbelül 55-60%-a vesz részt a mostani 
munkabeszüntetésben. Ez azt jelenti, hogy 
a 220 szolgálatba jelentkezőből mintegy 
150-en tagadták meg a munka felvételét. 
Sztrájkolnak a mozdonyvezetők, a forgal
mi utazók, a kocsirendezők, a gépkísérők, 
a levelewk, aféklakatosok, a személypénz
tárosok. Jó hír, hogy a tavaly december 20-
i, 9 órás sztrájkhoz képest is nőtt a sztráj
kolók száma. Persze nem elég ülni a ba
bérjainkon, járjuk az állomást, lelkesítjük 
az embereket, bi7.tatjuk, meggyőzzük a csüg
gedőket, a kédred6ket. Fontos a jelenlétünk, 
éremiükkell az embereknek, hogy mellet
tük vagyunk. Atrocitás eddig még szeren
csére nem történt 

Berta Sándor 
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Félelemmel megrakott kocsikkal akarunk 
Európa vonatához csatlakozni?

11 

E gondolat jegyében készültek a 
sztrájkra a VSZ szombathelyi területi kép-
viselet térségében a szakszervezet tagjai. 
"Fwfangos félelem munkálkodik. .. " -idé
zettel jellemezték a kibontakozott helyzetet 
a munkavállalók. S, hogy ez mennyire 
helytálló helyzetjelentés, azt a körülmények 
is bizonyították. Történetek sokasága ke
ringett a szolgálati. vezet6k hivatali hatalmá
val való vissl.aéléséről. Elmesélői azonban 
állásukat féltve az ismeretlenség köntösé
be burkolóztak. Egynéhány esetet viszont 
mindenképp érdemes felidézni, bisz azok 
h1I képet festenek a század, illetve ezredelő 
Magyarországának vasútjáról. A sztrájk 
jogát 1989. óta törvény garantálja, de tíz 
esztendő sem bizonyult elegendőnek ah-

Egy sztrájkoló, akinek ugyancsak van 
féltenivalója. A fotó csupán illusztrá
ció a dunántúli íráshoz. FoTo: SZALAI 

hoz, hogy a köztudatba ez átitatódjon. 
Ahogyan az a kollegina sem látta tisz

tán a körülötte kialakult helyzetet, aki a 
sztrájkra készülődvén még társai körében 
csatlakozásra készen állt. Ám a sors úgy 
hozta, hogy főnökének megbetegedése 
miatt pár nap múlva ideiglenes jelleggel 
csoportvezetőnek nevezték ki. Munka
társai legnagyobb megrökönyödésére az 
újdonsült vezető cégtulajdonosokat felül
múló vehemenciával fenyegetőzött, a 
"már pedig itt nem lesz sztrájk" jegyében. 

Másutt a hatalmas irodaépület folyo
sóján a szolgálati vezető a faliújsághoz ro
hanva nemes egyszertiséggel letépte a 
sztrájkfelhívást. "Semmiértelme". "Azigazi 
vasutas nem sztrájkol". E kijelentések egy 
réges-rég letilnt korszak szellemének kísér
teteként tértek vissza a XXI. századba. 

A munkáltatók java része a személyes 
elbeszélgetés taktikáját alkalmazta. Egyen
ként hívogatták eszmecserére beosztottaikat, 
s célozgatásokkal, illetve nyílt beszéddel 
igyekeztek őket lebeszélni a sztrájkolásról. 

Papp :ZOitán VSZ területi titkár meg
ítélése szerint a szolgálati vezetők döntő 
többsége korrekt módon viszonyult a 
bérharchoz. Helyenként azonban még 
hivatali pozíciójukat élvezik azok a meg
kövesedett gondolkodású, munkaügyi 
szempontból képzetlen vezetők is, akik 

mit sem érzékeltek az elmúlt évtized tár
sadalmi-politikai változásaiból. E réteg 
túlkapásait a sztrájkot követően egységes 
fellépéssel érdemes lesz kivizsgálni. 

Az a szekér nem haladhat, amelynek 
egyik oldala Európába készül, míg a má
sik felén az irányítók még a modem mun
kaügyi kapcsolatok alapelemeivel sincse
nek tisztába. Tennészetesen a dolgozók 
munkavállalóként, s szakszervezeti tag
ként egyaránt örömmel üdvözölték azt a 

vezetői mentalitást, amely a fels6 nyo
másgyakorlás minden eszközét mellőz
ve, feltételezte, hogy az alkalmazottak 
jogaikat és kötelességeiket ismerve dön
tésképesek. 

Nyugat-Dunántúlon ugyanakkor a 
gazdasági környezet egészen más, mint 
az ország keleti felén. Az alacsony mun
kanélküliségi rátának köszönhetően a 
dolgozók megfélemlítésének hatása is 
más. Egyes MÁV-szakterületek munka
erőhiánnyal küzdenek, de ahol teljes a 
létszám, ott sem jelentős tét. A multina
cionális cégek helyi leányvállalatai ma
gasabb jövedelemmel fogadják a MÁV
tói távozó szakembereket. 

A vasutasság kettéosztásának jelei vi
szont a nyugati térségében is fellelhetőek. 
A menedzsment időzített, célirányos jutal
mazásait a beosztottak "judáspénznek" ti
tulálják. Aki a kollektív szerződés körüli 
történéseket figyelemmel kíséri, észlelhe
ti, hogy a munkáltató szisztematikusan 
igyekszik csonkítani a munkavállalók már 
kiharcolt kedvezményeit. 

"A szakszervezet nem egy elefánt
csonttoronyban milködő szerveződés, 
hanem egyenlő tagságával, azaz a MÁV 
dolgozóival" -hallhattuk a szakszerve
zeti vezetőktől. Az egyik állomásfőnök
ségen a "kemény keztl" vezető kezdetben 
úgyszintén a fenyegetőzés módszerét al
kalmazta. A fegyver viszont fordítva sült 
el. Ijedtség helyett még azok a munka
vállalók is a sztrájkolók mögé sorakoz
tak fel, akik korábban ellenezték a mun
kabeszüntetést. Az egység erejét és ha
talmát tapasztalva a főnök úr hangnemet 
váltott. A sztrájk e helyütt azonnali ered
ményre vezetett. A kollektíva pedig 
hosszú időre összekovácsolódott. 

ódri 

Az ISO 9001 követelményrendszerével a megrendeló'Jc szolgálatában. 

Vasútépítő, vágány- és kitérő-sza
bályozó nagygépek üzemelteté
se. A vágányszabályozó gépek 
hibacsökkentő vagy hibameg

szüntető eljárással képesek a vasúti felépítmény karbantartására. Valamennyi géptípus szint
re és irányra ± 1 mm pontosságú munkát tud végezni. 

Vasúti pályaépítő és karbantartó 
nagymunkagépek, pályafenntartási 
vontató, személy-, illetve teherszál
lító, továbbá felsővezeték építő
szerelő járművek és munkagépek 
gyártása, javítása, felújítása, kor
szerűsítése. 
A pályaépítéshez és karbantartáshoz szükséges kisgépek, berendezések tervezése, gyártása 
és javítása (pl. hegesztési varrat dudorletoló, sínfúró-, sínköszörű berendezés stb.). 

A Kft. a saját célú felhasználás mellett külső megrendelők részére igény szerint végez alkat
részgyártást és felújítást. Az alkatrészgyártás főbb technológiai adottságai: gépi forgácsolás 
(teljes vertikum, NC gépek), kötő és felrakó hegesztések, hőkezelési eljárások, gumi vulka
nizálás stb. 
Vasúti munkagépek, vontatójárművek futásbiztonsági és diagnosztikai felülvizsgálata. 
Anyagvizsgálatok (ultrahangos, mágneses stb.). 
Különféle gépészeti berendezések tervezése, gyártása, szerelése és felújítása. 

MÁy MÁVFKG 
'Felépítménykarbantartó és Gépjav(tó Kft. 

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 

ti': (57) 450-941 (postai), (02) 14-62 (MÁV) Fax: (57) 450-945 
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az ISO 9002 szerinti TÜV 

1 
A vasutas munkavállalók 2000. évi 

jövedelmi és foglalkoztatási helyzetér61 
1999. november 9-én kezdődtek meg a 
tárgyalások a Vasúti Érdekegyeztetlí 
Tanács keretében, ahol a tárgyaló fe
lek megismertették egymással az e 
tárgyban elkészített javaslataikat. 

A Vasutasok Szakszervezete ja
vaslatai között kiemelt helyen szerepel 
a 2000. évre kötendlí, lényegében az 
1999. évre kötött megállapodással azo
nos tartalmú foglalkoztatási megálla
podás megkötése, amely a korábbi 
évek gyakorlatának megfelelően olyan 
technikákat tartalmaz, amelyek lehe
tlívé teszik a foglalkoztatási feszültsé
gek humánus kezelését. 

A Vasutasok Szakszervezete, hason
lóan a másik két reprezentatív szakszer
vezethez, összhangban a VSZ középtá
vú programjában foglaltakkal, az alapbé
rek 14%-os növelésére tett javaslatot. A 
kollektív szerződés vonatkozásában a 
VSZ-nek az az álláspontja, hogy a koráb
bi vívmányok megőrzése mellett az át
adott javaslatok alapján a MÁV KSZ-t 
tovább kell tökéletesíteni, időbeli hatályá
nak -figyelemmel a MÁV Rt. 2001. ja
nuár l -jétől történő szétválasztására -egy 
évnél hosszabb időre kell kiterjednie. A 
KSZ-ben meglévő fix jellegű juttatáso
kat és pótlékokat legalább az előre jelzett 
infláció mértékével meg kell növelni. 

A VSZ javaslatával szemben a MÁV 
Rt. a vasutas munkavállalók 2000. évi fog
lalkoztatására olyan megállapodást akar 
kötni, amely csupán a munkakör megszíí
nés következtében fölössé váló munkavál
lalók töredékének biztosítaná a MÁV Rt.
nél történő továbbfoglalkoztatását. 

Kellemes parblert 
szerettek volna 

,-•••••1111ii. 
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egyenes következménye, hogy a MÁV e 
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J rmuJaVI SI S 
1 gyártási engedélyével, 1 Rt. által diktált, a szakszervezetek számá- I valamint német és osztrák 

1 ra elfogadhatatlan feltételek miatt ez idá- hegesztési engedéllyel ig nem jött létre megállapodás sem a bé- 1 1 
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kocsik) gyártására, 
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állapodott meg, hogy a megállapodások 
1 4034 Debrecen, Faraktár u. 67. • vasúti tartály- és teherkocsik 1 létrejötte érdekében a munkáltatóval való 4002 Debrecen Pf 2/3 á tá á át I kftá á tár alás k lő d tik 1 1ielefon·. �52� 4'50-2· 40 gy r s ra, a a s ra 

1 gy o e tt ren szeresen egyezte 
álláspontjaikat. Tel t 52 314 725 • vasúti tartálykocsijainak bérbeadására I 

A három reprezentatív szakszervezet I 
E-ma� =�rmúCmail.el�rhu • vasúti tartály- és teherkocsik javílására • 

együttműködése tovább erősödött a tár- 1

1 
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NK • muzeális, nosztalgia és vasútüzemi 1

1 gyalások eredménytelensége miatt önál- Adóigazgatási szám: célú kocsik felújítására 
lóan elhatározott, de közösen megh.irde- 1 

11144&mll 
• daruk, és egyéb nagyméretű 1 tett és december 20-án, illetőleg január I 

� --

acélszerkezetek gyártására I 10-12-e között végrehajtott 9, illetőleg 60 
I TOV felvilágosítás: I órás általános vasutas-sztrájk során. = · Vállalkozási Osztály 

Néhánypéldaarra,amelyazt támasztja ,
, 

1 EN ISO 9002 Tel.: (52) 315-792 1 alá, hogy a MÁV Rt. vezetése tulajdonosi . Fax: 152) 314-725 
támogatással nem a munkabéke megőrzé- 1 ,uv ... 11t1,m•oau• vasútl tel.: 03/29-86, 03/29-87 1 
sére, megállapodások megkötésére, ha- 11- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- .. 
nem időhúzásra, a munkavállalók sztrájk- ; 
ba kényszerítésére, a munkavállalók és a 
társadalom szakszervezetekkel történő 
szembefordítására törekszik annak érde- 1 

kében, hogy hosszú időre kellemes, erőt
len tárgyalópartnereket biztosítson rnagá- 1 

nak az ellenérdekíí oldalon. ! 

Egész pályás letámadás 
1 

A szakszervezetek ellen indított tárna- ; 
dás első jeleként jelentős munkáltatói 
segédlettel a "vasútreform előkészítésé- , 
nek" első momentumaként létrehozták a , 
Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetét 1 
hasonló módszerekkel, mint amilyen 1 
magatartást a munkáltató a decemberi és · 
januári sztrájk idején is tanúsított. Úgy 1 
is fogalmazhatunk hogy a MÁV részére ' 
ez volt a "tanulás időszaka". Itt próbál- ; 
ták ki azt, hogyan mííködnek a sztrájkok 
során alkalmazott módszerek, technikák. 

A következő maradandó élmény a 
közlekedési miniszter és a reprezentatív 
szakszervezetek között december 15-én 
megtartott találkozó, amelyről a sajtó 
nyilvánossága úgymond "a vasútreform" 
érdekében ki volt zárva. 

200). JANUÁR 

1 '!., köszönet érte 
"Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 

aki a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési 
Ház (8000 Székesfehérvár, Kaszap István u. 6.) ja
vára az 1998. é�j személyi jövedelemadójuk 1 %
át felajánlották. ürömmel adjuk közre, hogy a fen
tiekből befolyt összeget: 70.323 forintot könyvek 
és folyóiratok beszerzésére kívánjuk felhasználni. 
A Könyvtárellátó Közhasznú Társaság 10402116-
21624827-00000000 számú számlájára 1999. 
november 3.-án a teljes összeget átutaltuk." 

Civil a pályán 
A Hulladék Munkaszövetség, az 

Ipoly Unió, a Kerékpárral Közlekedők 
Országos Szövetsége, a Levegő Munka
csoport, a Magyar Közlekedési Klub, a 
Természet Ébredése Társulat és a Városi 
Biciklizés Barátai Egyesület egyrészt be
vezetné a kisforgalmú mellékvonalakon az 
"egyemberes" üzemet, azaz a vonatveze
tő ellenőrizné és adná ki a menetjegyeket, 
másrészt sérelmezik, hogy a december 19-
én életbe lépett vonatszárn-gyérítést nem 
előzte meg társadalmi vita. S hogy nem 
hozták nyilvánosságra az alapvető fontos
ságú adatokat sem, például, hogy az in
tézkedéssel milyen mértékben csökkennek 
az üzemeltetési költségek, hány utast érint 
az adott vonatok megszüntetése, vagy 
hogyan jutnak el a tanulók és a dolgozók 
iskoláikba és munkahelyeikre. 

B.S. 

MÁV ÉSZAKI 
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• Vasúti járművek és részegységeinek gycírtáso 
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• V'dlomos forgógépek, transzformótorok 
jovftóso, tekercselése, vókuumimpregnólóso 

• Acélszerkezetek gyártóso, szerelése 
• Alkatrészek megmunkólóso, fogaskerékgyó 
• Forgattyústenge�-köszörülés 
• Keménykrómozós, ónozós, fémszórós 
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AMÁV Rt. valamennyi munkaválla
lót érintően az alapbérek 5,88%-os eme
lésére tett javaslatot, amely a prognoszti
zált 8% körüli infláció esetén a vasutas 
munkavállalók keresetét reálértékben 
csökkentené. Emellett a hatályát vesztett 
bértarifa-rendszer miatt az ún. "soros elő
léptetés" fedezetére szolgáló mintegy 
1,7%-os mértékíí bértömeget differenci
ált bérfejlesztésre kívánja fordítani. 

A munkáltatói javaslatban 0,68%-ot 
tesz ki a tavaly év közben végrehajtott 
bérintézkedéseknek a 2000. évre áthúzó
dó, a MÁV Rt. bérszínvonalára gyako
rolt hatása. 

A balesetmentességi jutalom MÁV 
által tervezett 9 munkakörre való kiter
jesztése 0,24%-kal növelné a MÁV Rt
nél a bérszínvonalat. 

Bizonyára csupa véletlen, hogy a 
miniszter sajtó megnyilvánulásai nem 
mindig esnek egybe a "megbeszélésen" 
általa elmondottakkal. Az is érdekes je
lenség, hogy arra a hároméves megálla
podásra, amely alapján a vasutas bérek 
három év átlagában reálértékben növe
kedtek, a közlekedési miniszter 1998-
ban egy tévé interj\Íban úgy nyilatko
zott, hogy a szakszervezetek rossz meg
állapodást kötöttek, a mostani bérköve
teléseket pedig "teljesíthetetleneknek, 
túlzónak" tartja. 

Új MÁV-harcmodor: 
lejáratni a Szakszervezeteket 

AMÁV Rt. KSZ-t érintő javaslatai
nak lényege, hogy meggyengítse a MÁV
nál mííködő reprezentatív szakszerveze
teknek a MÁV Rt. érdekegyeztetésében 
elfoglalt pozícióit. Ezt támasztja alá a 
MÁV Rt-nek a tárgyalások során tapasz
talt tárgyalási és kommunikációs taktikája, 
illetőleg stratégiája. 

A miniszter nyilatkozataiban erős 
szakszervezeteket szeretne, a MÁV pe
dig meg akarja fosztani őket a KSZ-ben 
lévő jogosítványaitól. 

Dr. Bir6 Tibor, alelnök ' 
s a VSZ tárgyal6 delegáci6ja 

Reformvonat 2. 

· Lapunkat rendszeresen szemlézi „ OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT. 

>>
Ma

o
gyaro

BS
rszág le

E
gnag

R
yob

VE
b médiafi

R
gyelllj

<

e

<

az 1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11. 
Tel.: 303-4738 Fax: 303-4744 
http//wwwobserverhu 

AMÁV azt nyilatkozta, hogy a szak
szervezeteket meglepte a MÁV új tárgya
lási stratégiája. Valóban így van, de néz
zük hogyan mííködik ez a gyakorlatban. 

A MÁV érdemben nem hajlandó tár
gyalni, helyette a sajtón keresztül indított 
rágalomhadjárattal próbálja ellehetetlení
teni a reprezentatív szakszervezetek ve
zetőit és testületeiket a társadalom és a 
tagság előtt. Néhány gyöngyszem a MÁV 
kommünikéiből némi magyarázattal. 

"AMÁV Rt. december 14-én, kedden 
a Fővárosi Munkaügyi Bfr6ságt6l kérte 
a tervezett vasutas-sztrájk alatti, még elég
séges swlgáltatás meghatározását." 

Az eredmény ismert, de a trükk be
vált, mert valószínfileg sikerült néhány 
bizonytalankodó vasutast a sztrájktól el
rettenteni. "A MÁV figyelmeztette a szak
szervezeti vezetőket arra is, hogy vég
képp veszélybe kerülhet az 1,5%-os tel
jesftményjutalom kifizetése". 

Valójában a kifizetés gátja nem egy 
esetleges sztrájk okozta kár, hanem az, 
hogy miniszteri tiltás volt a 16%-os bér
színvonal meghaladására. 

Tennészetesen ez a tiltás nem vonatko
zott a vezetők részére közvetlenül a sztrájk 
megtartása előtt "ügyeleti díj" címén kifi
zetett, a sztrájk alatti elvárllató vezetői ma
gatartást elősegítő jutalmak kifizetésére. 

"Katona Kálmán arra sz6lftottafel 
a vasút vezetőit, hogy a szakszervezetek
től vegyék vissza a MÁV fölötti tényleges 
irányftást". 

A MÁV vezetőit a tény leges irányí
tás lehetőségétől a MÁV értelmezése sze
rint a KSZ 12. §-ában megjelenő szak
szervezeti véleményezési jog, a 13. § 
meglévő szakszervezeti konzultációs jog, 
a szakszervezeti munkaidő-kedvezmény 

idejére járó átlagkereset fizetési kötelezett
ség, a munkarendek meghatározásának az 
Mt. előírása szerint a helyi függelékbe 
történő utalása akadályozza meg. 

" ... a szakszervezetek a lényegi kér
désekben nem m6dosftották álláspontju
kat: . . . meg akarják tartani azokat az 
összességében mintegy 500 milli6 forin
tot kitevő szakszervezeti többlet-juttatá
sokat, amelyeket a korábbi sztrájkokkal 
kicsikartak aMÁV-t6l... ". 

Hitesd el a munkavállalókkal, hogy 
az eddigi sztrájkok nem a bérekr51 és a 
munkahelyekről szóltak, hanem a szak
szervezetek és vezetőik kiváltságairól, 
tömött erszényeiről. Ezek után Gy.57-2/ 
2000. SzF. számú levélben mond fel a 
szakszervezeti tagdíjak levonásáról kö
tött megállapodást. Eredmény: csökkenő 
taglétszám, csökkenő szakszervezeti be
vételek. Ha a szakszervezet tiltakozik? 
Lehet kommunikálni, hogy lám-lám a 
sztrájk mégsem a munkavállalókról szól. 
Következő lépésként lehet kérni a taglét
szám igazolását a munkaidő-kedvezmény 
igénybevételéhez. Az eredmény? Rövid 
távon vagy szétesik a szakszervezet, vagy 
hosszú távon megerősödik. 

A munkáltató " ... a korábbi gyakorlat
nak megfelelően eljuttatja a szolgálati he
lyekre azokat a nyilatkozat-nyomtatványo
kat, amelyek lehetővé teszik annak rögzfté
sét, kinek jár munkabér az esetleges mun
kabeszüntetés ideje alatt ... A munkáltat6-
nak eleget kell tennie annak a jogszabályi 
kötelezettségének is, hogy a nem sztrájko
l6k számára megszervezze a munkát." 

A nyilatkozatnak két célja van: fenye
getni a sztrájkolni szándékozókat, illetve 
javítani a sztrájkban részt venni nem kí
vánók statisztikáját. Hogyan? 

Tedd közzé kommünikében, hogy ja
nuár 10-én éjszaka a szolgálatba jelentke
zett 4723 vasutasból 2435-en nem sztráj
kolnak, így a dolgozók aránya 51,6%. A 
következ6 éjszakai szolgálatra azok közül, 
akik napokkal korábban úgy nyilatkoztak, 
hogy nem kívánnak sztrájkolni, vezényelj 
be újabb ezer embert, nem baj, ha nem tu
dod munkával ellátni őket, mert a sztrájko
lóknak ki nem fizetett bérek erre fedezetet 
nyújtanak_ Az ezerből 807 megis jelenika 
munkahelyén és máris 13 %-kal növeli a 
sztráikban részt nem vevők számát. 

Es végül megkoronázza az egészet: ''.A 

vezető szakszervezetek ugyanis mindent 
készek kockára tenni azért, hogy megtart
sák 500 milli6 forintnyi többlet-juttatása
ikat, illetve awkat a kiváltságokat, ame
lyekkel a tényleges vezetők helyett, lénye
gében teljes egészében ellen<1nésük alatt 
tartják a vasúttársaság működését. "Eh
hez már nem is érdemes semmit hozzáftlz
ni. A konklúzió: a MÁV sztrájkoktól men
tes vasutat akar. Nem olyat, ahol a mun
kabékét a megállapodások biztosítják, 
hanem olyat, ahol nincsenek sztrájkot szer
vező szakszervezetek. 

A kérdés azonban továbbra is kérdés, 
elfogadható-e az, hogy a valódi érdekvé
delmet biztosító szakszervezeti jogosítvá
nyok kimaradjanak a KSZ-ből, vagy el
képzelhető-e a KSZ nélküli foglalkozta
tás, ahol nincs biztosíték arra, hogy a MÁV 
által most még önmaga elhatározásából 
folyósított pótlékok és juttatások meg
szüntetése után jogilag kikényszeríthetet
lenek legyenek. Elfogadható-e a kerese
tek reálértékének csökkenése? 
Budapest, 2000. január 14. 

Dr. Bfr6 Tibor, alelnök 
s a VSZ tárgyaló delegáci6ja 
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TISZTÁZÓ VITA A SZAKSZERVEZETEK MEGERŐSÖDÉSÉÉRT 
Hideg fej, forró sz(v, 
tiszta kéz. 
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Éleaanulsáaok 
A törekvőket, miközben felfelé igyekeznek a veszélyes csapásokon, nem ér

dekli, miként fognak visszatérni. Az emelkedés vágya elnyomja bennük a zuha
nás félelmét. (Thomas Adams) 

Az ambfció csak akkor ártalmas, ha nincs arányban a képességekkel. Ha vala
ki többet akar, mint amire képes, egyszer lesz boldogtalan és kiszolgáltatott. 

(George S. Hillard) 
Egy ember sosem nyilatkozik a jelleméről olyan világosan, mint amikor má-

sokról beszél. (JeanPaulRichter) 

Az életben nehéz megmondani, kik ártanak neked többet: az ellenségeid-rossz
indulatból, vagy a barátaid - a legjobb szándékkal. ( Edward Bulwer-Lytton) 

Ahhoz, hogy az emberek becsületesek lehessenek egymással, először önma
gukkal kell becsületesnek lenniük. Aki következetesen hazudik önmagának, re
ménytelen eset. ( William H. Boetcker) 

A nyüzsgés nem cselekvés. ( Ernest H.emipgway) 

Amikor alkotóerőnk' elapad, nem marad számunkra más, csak üresen kongó 
fontosságtudatunk. • (Eric Hoffer) 

Ha nincs célunk, mely irányt szab gondolatainknak, er6inknek és vágyaink
nak, életünk lagymataggá, haszontalanná. vagy mások puszta játékszerévé válik. 

(Frank Crane) 

Arányérzék, a tények tisztelete, becsületes, apró emberi tettek, türelem és csen
des számvetés, s mindez egy csipetnyi humorral filszerezve - ez a kiábrándulás 
elleni legjobb gyógyszer. (AlexanderOakwood) 

A különböző távolság helyett 
egyenlő közelséget 

AJÁNLJA VAJDA JANOS, A MUNKÁSPÁRT ALELNÖKE 
� . 

-Tudom, hogy személyesen is érde
kel a szaks::.erve::.etek élete.figyelemmel 
kíséred tevékenységüket. Ezért kérdezem: 
milyennek látod mai helyzetüket? 

-Baloldali elkötelezettségű, közéleti 
emberként nehezen éltem meg, hogy a 
rendszerváltás folyamatában a baloldal. 
erői és benne a magyar szakszervezetek 
is meggyengültek. Ennek következmé
nye, hogy a rendszerváltás óhatatlanul a 
magyar társadalom többségének a rová
sára ment végbe. Ugyanakkor nagy ér
téknek tartom. hogy a szakszervezeti 
mozgalom - minden nehézség ellenére -
életben maradt, dolgozik, működik, pró
bál erőt gyűjteni immár az elmúlt tíz év 
tapasztalataiból is. 

- Szerinted melyek az utóbbi idők 
gyengülésének okai? 

- Úgy látom, hogy a termelés vissza
esésével párhuzamosan csökkent a mun
kahelyek száma, s ezen belül a termelés
ben dolgozók aránya. A munkanélküliség 
viszonyai között a foglalkoztatottak nagy 
része fél a politikai megnyilatkozásoktól, 
vagy nem látja értelmét a szakszervezeti 
tagságnak. A külföldi tőke számos helyen 
korlátozza vagy tiltja a szakszervezetek te
vékenységét, az érdekvédelmet. 

Az elmúlt tíz esztendő tanulságaihoz 
tartozik az is, hogy a jobboldali, polgári 
kormányok korlátozzák, csökkentik a 
szakszervezeti jogokat, a szociál-liberá
lis kormány pedig semmivel sem erősí
tette azokat. A mögöttünk hagyott évti
zed tapasztalataiból mindenkinek- pár
toknak, szakszervezeteknek, kormányok
nak- van mit tanulniuk. A legfontosabb 
felismerés az: Magyarországon kapitaliz
mus van, a dolgozók érdekeiért tőkés 
viszonyok között kell küzdeni. 

-Mindezekfefnyében hogyan fogal
maznád meg a Munkáspárt szakszerve
zet-politikának lényegét, jellemzőit, fő 
irányát? 

-A Munkáspárt abból indult, indul 
ki, hogy a magyar szakszervezetek egész 
bázisának túlnyomó többsége -minden 
kényszerű szétaprózottság ellenére, tár
sadalmi helyzeténél fogva, a szó valódi 
értelmében -baloldali. Ezért a Munkás
párt a szakszervezetek megvédése és sze
repük erősítése mellett van. 

-Miben, hogyan? 
-Támogatjuk a szakszervezetek saját 

érdekvédelmi harcát a munkahelyek meg
védéséért, új munkahelyek teremtéséért, a 
tisztességes bérekért, szociális jogaik és 
érdekvédelmi intézményeik megmentésé
ért. Fontosnak tartjuk annak felismerését, 
hogy az egyes ágazatokon belül és a kon
föderációk között is jobb kapcsolat, ter
mékenyebb együttműködés alakuljon ki. 
Egyszóval: erősödjék a szakszervezeti 
egység. A másik dolog, hogy a munkáját 
még megőrző embernek, a munkanélkü
livé vált állampolgárnak, a nyugdíjasnak 
is alapvetően közös érdekeire lehet felépí
teni egy társadalmilag hatékonyabb érdek
védelmi munkát, valódi társadalmi szoli
daritást. Ez lehet az ellenszere a jelenlegi 
kormány szakszervezet-ellenes politikájá
nak; annak, amely szemérmetlen nyíltság
gal mutatkozott meg például az év eleji 
vasutassztrájk idején. 

-Szeretném, ha véleményeznéd a Bal
oldali Munkásplatfonn létét, tevékenységét. 

-Az MSZOSZ-en belüli platformok 
a magyar szakszervezeti mozgalom kö
zelmúlt történetének sajátos képződmé
nyei. Így a Baloldali Munkásplatform is 
kifejezi azt, hogy a szakszervezeti tagság 
politikai gondolkodásában, kötődéseiben 
sokszíniI. :fyfi fontos szövetségesnek, s 
még inkább természetes emberi, politikai 
kapocsnak tekintjük együttműködésün
ket. Úgy gondoljuk, hogy nem csupán a 
választás időszakában, hanem sokkal in
kább az útkeresésben, a párbeszédben, a 
baloldali válaszok közös keresésében és 
megtalálásában tölthetnek be generáló 
szerepet az MSZOSZ platformjai. 

Az is természetes lenne, ha a balol
dali pártok és a szakszervezetek közösen 
tennének többet a munkaharcban és a 
politikai küzdelemben vitaképes, új po
litikai generáció neveléséért, képzéséért. 
Mindennek feltétele lenne az MSZOSZ 
és a baloldali pártok között - a korábbi 
időszakkal ellentétben -ne a különböző 
távolság, hanem az egyenlő közelség le
gyen a természetes viszony. 

kdrpáti 

Leglöb'b gondunk a felsőoktatás alulfinanszírozottsága 
ÁLLAPÍT JA MEG DR. KIS PAPP LASZLÓ TANSZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR, 

A FELSŐOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK ELNÖKE 
-A Felsőoktatási Dolgozók Szakszer

vezetének ( FDSZ) megalakulásától ( I 989-
től) elnöke vagy. Hogyan emlékszel a kez
deti időkre? 

-Abból indulnék ki, hogy a politikai 
rendszerváltást megelőzően a magyar szak
szervezeteknek kiemelkedő szerepük volt 
az előző rendszer problémáinak felvetésé
ben, hibáinak nyilvánosságra hozatalában. 
Emlékeztetném e sorok olvasóit a magyar 
szakszervezetek 1988-as kongresszusára, 
amelyen a résztvevők nagy megrökönyö
désére az akkor még a Pedagógusok Szak
szervezetéhez tartozó Felsőoktatási Tago
zat küldöttei nem fogadták el Gáspár Sán
dor beszámolóját. Ezt követően felerősö
dött az az erózió, melynek eredményeként 
a tudományos-kulturális élet területén önál
ló, független szakszervezetek alakultak 
(Liga, TDDSZ, TUDOSZ, FDSZ). 

- Mit emelnél ki a rendszerváltás 
utáni évekből? 

-Az 1990-ban megalakultAntall-kor
mány elfogadta az újonnan létrejött szakszer
vezeteket és tárgyaló partnerként kezelte 
őket. Ugyanekkor éreztük azt is, hogy a régi 
rendszermaradványaiként tartanak bennün
ket számon. A kormányzati ciklus végére 
(1994) oldódtak ezek a feszültségek. 

A Horn-kormány idején megerősöd
tek a szakszervezetek. Tórést az 1995 tava
szán megjelent Bokros-<::somag okozott. Az 

FDSZ olyan súlyúnak ítélte meg a károkat 
- 7600 felsőoktatási oktatót és dolgozók 
kellett elbocsátani, -hogy elvesztette a bi-

zalmát a szocialista-liberális kormánykoa
líció iránt. Némi pozitív változást hozott 
ugyan Fodor Gábor miniszter meneszté
se, de a liberális oktatáspolitikával tovább
ra sem tudtunk azonosulni. 

-És a jelenlegi Orbán-kabinet poli
tikájával? 

- Nagy várakozással tekintettünk az 
1998-as kormányváltás elé, miután Pokorni 
'Zoltán személyében egy "régi" szakszer
vezeti vezetőt üdvözölhettünk. Az oktatási 
kormányzattal azóta jó az együttműködé
sünk. A fő problémát elsősorban a felső
oktatás alulfinanszírozottsága okozza. Csak 
remélni tudjuk, hogy a 2000-ik évi szűk 
esztendő után 2001-ben el tudunk indulni 
egy fejlődési pályán, amelyhez a struktúrát 
az integrációs folyamatok már előkészítet
ték. Nem mondhatják: tehát kormányzati kö
rökben, hogy a felsőoktatás emberei ölbe 
tett kézzel ülnek és várják a sült galambot. 

A szakszervezet is támogatja az oktatá
si kormányzat elképzeléseit, miszerint 2010-
ben a magyarországi 18-22 éves korosztály 
50 százaléka a felsőoktatásban tanuljon. (Je
lenleg ez 29 százalék.) Ennek megvalósítá
sához azonban biztosítani kell, hogy nem 
lesz elbocsátás a felsőoktatásban és a kuta
tásban, s a kormányzati ciklus végére (2002-
ben) legalább 75 százalékban megközelítjük 
az Európai Unió béreit (Jelenleg ez a szám 
45-50 százalék.) A cél teljesítése érdekében 

olyan megállapodást kívánunk kötni a kor
mánnyal, hogy a következő években a fel
sőoktatásban és a kutatásban 6-7 százalékos 
reálbérnövekedésre kerüljön sor. 

- Lépjünk kicsit túl a felsőoktatás 
keretein. Hogyan látod a dolgokat ebben 
a tágabb horizontban? 

-Úgy ítélem meg, hogy a jelenlegi kor
mányzatnak alapvetően javítania kell az ér
dekképviseletekhez fűződő kapcsolatrend
szerén. A vasutassztrájk is azt bizonyítja, 
hogy a kormányzati együttműködésben 
vannak hiányosságok. A közszféra terüle
tén is gondjaink vannak; csúsznak azok
nak a tárgyalásoknak az időpontjai, ame
lyek egy középtávú megállapodásra irá
nyulnak. Mégis bizakodom Stumf István 
kancellária minisztertől szerzett személyes 
információban: a kormány kész a közeljö
vőben tárgyalni a közszféra helyzetének ja
vításáról. Szeretnék abban is hinni, hogy a 
média is kedvezoöben ítéli majd meg a szak
szervezetek tevékenységét. 

kárpáti 
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SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGÉNEK ELNÖKÉVEL 
- Innen nézve milyennek látszik a 

magyar szakszervezeti mozgalom jelen
legi helyzete? 

-En azt a nézőpontot választanám, 
hogy készülünk az Európai Unióba. Ha 
innen nézzük a dolgokat, akkor elsősor
ban az látszik fontosnak, hogy a fejlett 
nyugati országokban miként alakul a 
szakszervezetek és a hatalom viszonya. 
Ebből a szempontból két kérdéskör ér
dekes: milyen a tag viszonya a szakszer
vezethez és milyen a hatalom viszonya az 
érdekképviseletekhez? 

A nyugati demokráciákban folyama
tos volt a fejlődés, ezért a szakszervezeti 
tagság érzi és tudja, hogy a szakszerve
zet ő maga, az egyén határozza meg a 
szakszervezetet, következésképp érzel
mileg is azonosul vele. Ebben a tekintet
ben nálunk még van mit javítani, mert 
negyven éven keresztül nem a klasszikus 
módon működtek a szakszervezetek. 
Ugyanis részei voltak a hatalomnak. Te
hát abba az irányba kell haladnunk, hogy 
a szervezett dolgozó megérezze: a szak
szervezet én vagyok, társaimmal együtt. 
Még egyszeruóben fogalmazva: Ha a 
gyerek felnő, az apa maga mondja neki, 
hogy fiam, lépj be a szakszervezetbe, mert 
ott a helyed. Ami pedig a szakszervezeti 
vezetőket illeti. annak kell lennie a meg
határozó elvnek, hogy az én megbízatá
som: a szolgálat! A tagság szolgálata. 

-Említetted a hatalom viszonyát az ér
dekképviseletekhez. Erről hogyan vélekedsz? 

-A nyugati demokráciákban a hata
lom megszokta és tudomásul veszi, hogy 
a szakszervezeti mozgalom a demokrá
cia része. Azt is tudomásul veszi és tole
rálja, hogy a szakszervezet mindig ellen
zéki pozícióban van. Ennek az az oka, 
hogy a kapitalizmusban a kormányzat 
általában a tőke puha, vagy kemény ér
dekeit képviseli, míg a szakszervezetek 
a tőke profitját meg kívánják osztani a 
tulajdonos és a munkavállaló között. 

Magyarországon, ha a hatalom ellenál
lást érzékel a szakszervezetek részéről, ak
kor azt politikai támadásnak veszi. (Így van 
ez most például a vasutas sztrájk idején is.) 
Az elmúlt tíz évben -eltérő módon ugyan -
, de a kormányzatok nem tekintették valós 
szociális partnernek a munkavállalók kép
viselőit, a szakszervezeteket A munkakoof-

liktusokban kevés toleranciával, inkább ha
talmi arroganciával, erőből közeledtek a szak
szervezetekhez. A magyar kormányoknak 
tehát lenne mit tanulniuk az EU-országok
tól. Például azt, hogy toleránsan, partnerként 
kezeljék az érdekképviseleteket. Jellemző 
egyébként, hogy núg a nyugati országok egy 
sztrájkot a munkaharc természetes esemé
nyének, konfliktusának tekintenek, addig 
nálunk szinte hisztéria kíséri a munkaválla
lók e törvényes jogának gyakorlását. 

- Miben jelölnéd meg a magyar 
szakszervezetek jelenlegi működésének 
leggyengébb pontjait? 

. -A megszállottságban. A magyar 
szakszervezetek ugyanis mind ágazati 
szinten, mind országosan megosztottak. 
Gyakran egymással szemben is kijátszha
tók. A hatalom meg szívesen használja az 
"oszd meg és uralkodj" régi, jól bevált 
elvét. S az ennek során keletkező belső 
nézeteltérések sokat ártanak. Hátráltatja, 
akadályozza azokat a törekvéseket, hogy 
a munkavállalók érzelmileg is szorosan 
kötődjenek érdekvédelmi szervezeteikhez. 

Azt is mondhatjuk, hogy a szakszerve
zet úgy működik, mint egy vállalkozás, ahol 
a hatékonyság ugyanolyan fontos, mint egy 
gazdasági társaságban. Ilyen megközelítés
ben bizony a mi szakszervezeteink nem 
működnek hatékonyan, elsősorban megosz
tottságuk miatt. Az elmúlt évek egyébként 
is leapasztották az infrastruktúrát, a szétfor -
gácsoltság pedig nem teszi lehetővé az anya
gi, technikai, szellemi eró1c koncentrálását. 
Szükséges lenne a közeledés mind az ága
zatok, mind a konföderációk között. 

-Mi az akadálya ennek? 
- Szerintem két dolog. Az egyik az, 

hogy sérülnek a személyes egzisztenci
ák, másrészt a politikai nézetkülönbségek 

is közrejátszanak. A mai napig nincs 
közös nevező abban, hogy milyen legyen 
az optimális viszony a szakszervezetek 
és a pártok között. 

- Valóban, a jelek szerint ez egyszer
re jelent elméleti és gyakorlati problémát. 
Mit gondolsz arról: mi lehet az elfogad
hat6, helyes magatartás a pártok és a 
szakszervezetek kapcsolatában? 

-Menjünk vissza az alapokhoz. A szak
szervezeti tag azért fizet tagdíjat, mert úgy 
tartja, hogy érdekeinek védelmét szervezett 
formában jobban lehet képviselni. Ugyan
akkor előfordul, hogy politikai, vallási, stb. 
nézetei egy munkahelyi közösségen belül is 
eltérőek. A szakszervezeti vezetésnek szol
gálnia kell ezt az elvárást minden -orszá
gos, ágazati, munkahelyi -szinten. Azzal 
együtt, hogy a kapitalizmus viszonyai kö
zött ezek alapvetően baloldali értékek, akon
föderációknak a pártokhoz fűződő kapcso
latát a munkavállalók érdekeinek a képvise
lete kell, hogy meghatározza. 

-Említetted a vasutasok sztrájkját. 
Milyen kommentárt fűzné/ ehhez a jelen
tős, nagy visszhangot, de ellentétes véle
ményeket is kiváltó eseményhez? 

- Mi szolidárisak voltunk a vasutasok- ' 

kal, a mozdonyvezetőkkel és anyagilag is 
támogattuk korábbi sztrájkjaikat. Amikor 
láttuk, hogy a vasutas szakszervezetek meg
osztottak:, akkor megpróbáltuk azokat köze
líteni egymáshoz. Napjaink konfliktusa 
messze túlmutat a MÁV keretein. Az a mód, 
ahogyan a MÁV Rt., mint munkaadó és a 
mögötte lévő kormány, mint tulajdonos vi
selkedik, az nemcsak a vasutasság ügye. Itt 
már nem pusztán a hagyományos bérharc-
ról van szó, hanem arról, hogy a kormány 
erővel meg akarja törni a szakszervezeteket, 
s eközben olyan módszereket alkalmaz, 
amely nem felel meg az EU-normáknak 
sem. A kollektív szerződés nélküli foglal
koztatás, az esetenként etikátlan és kisstílff 
technikák alkalmazása arra indítja más szak
mák és ágazatok szervezett dolgozóit, hogy 
fellépjenek a vasutas szakszervez.etek mel
lett. Ha ugyanis eltilrik a szakszervezetek, 
hogy úgy bánjanak velük, ahogyan azt a 
MA V Rt. vezetése teszi, akkor előbb-utóbb 
a munkaadók hasonló módszereket alkal
maznak majd másutt is. Ezt azonban nem 
szabad tudomásul vennünk. 

kdrpáti 
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NEM MELLÉKES! 

Kormánvszándék, de Baktalórántházán se értik 
TISZADADA, KÁLLÓSEMJÉN, TISZADOB ÓVA INT 

Az összefogás, a hatékony tenni 
akarás jellemezte a közelmúltban Bak
talórántházán tartott találkozót, ame
lyen a MÁV Rt. és az érintett régió te
lepüléseinek vezet6i vettek részt. A fó
rum témája a mellékvonalak problé
mája, új szempontok szerinti katego
rizálása, a MA V Rt. üzemeltetésében 
megtartandó, illetve kikerülő vonalak 
hosszmértéke volt. 

Tasi Gábor, a Debrecenből ideérke
ző vasúti igazgatóhelyettes előbb a telje
sítményromlásról festett reális képet s ki
fejtette, hogy a MÁV egészénél az apró 
kis mozgatások nem jelentenek már meg
oldást. Később azzal folytatta: 

-A reform igen lényeges kérdése a 
finanszírozás. A kormánynak, a.KHVM
nek eltökélt szándéka a vasút "kettévá
lasztása". Egy teljesen különálló elszá
molás alá kerül -2000. január l -jétől -
az infrastruktúra (a pálya, felsővezeték, 
biztosító-berendezések) és egy teljesen új 
pénzügyi rendszer keretében bonyolódik 
az un. vállalkozó vasút, a személy és áru
szállítás. Ez a reform első lépése. Ebben 
az időben még egy vasútról beszélünk, 
csak két teljesen különálló, két főkönyv
vel rendelkező, gazdasági egységről! 

A következő lépésben fogalmazódik 
meg az az igény, hogy a vállalkozói vas
úton belül szétválasztják a két főbb tevé
kenységet a személyszállítási és az áru
szállítási szakágat, amely valószínűleg 
olyan irányban fog mozdulni, hogy az 
egyik helyről befolyt bevételek nem segít
hetik a másik helyen keletkező hiányokat. 

Szükséges, ráhordó, 
gazdaságtalan 

-A kormányhatározat egyik legmar
kánsabb kijelentése az, hogy: mentesíte
ni kell a MÁV-ot, az üzemeltetési köte
lesség alól. Ezért kell vizsgálnunk a mel
lékvonalakat! -tájékoztatott Török úisz-
16, RVFO osztályvezető, aki elmondta: 
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- A mai aktuális probléma, hogy 
olyan megállapodást kell kötni az érdek
képviseletekkel, amely hatékony, eredmé
nyes és az igényeknek megfelelő vasút 
mfiködtetéséhez szükséges. Gyakorlatilag 
a KHVM-nek a MÁV-nak ki kell dolgoz
ni a piaci viszonyoknak jobban megfelelő 
személyszállítási politikára, díjrendszerre 
vonatkozó szabályokat. Ennek megfelelő
en válogatta össze a MÁV a tearnot, amely
ben döntéselőkészítő szerepe van és nem 
Ő a döntéshozó! 

-Ebbe a bizonyos csoportba egy bi
zonyos ponton be kell, hogy lépjenek az 
érintett önkormányzatok. S ha megszü
letik a határozat a vonalmentesítésről, 
nem a MÁV Rt. kötelessége és joga kije
lenteni, hogy a megvizsgált szakaszokon 
megszüntetendő a vasút. 

- Ez nem csak vasútgazdálkodási 
probléma! Tekintettel kell lenni a térség 
infrastruktúrájára, fejleszté§i elképzelése
ire, annak lehetőségeire. U gy gondolom 
-emelte ki tájékoztat�ában az osztály
vezető úr-, hogy a MAV javaslatot tehet 
arra, melyik vonalat fogja a vizsgálat tár
gyává tenni. Létrehozott egy rangsort: 
szükséges, ráhordó és gazdaságtalan. 
Megjegyezném, hogy nem minden eset
ben a gazdaságossági eredmény a meg
határozó. A vonal műszaki állapota is 
fontos tényező. 

-Területünkön három szakaszt java
soltunk -első lépésként -vizsgálatra: a 
Nagykálló-Nyíradony, Tiszalök-Ohat
pusztakócs szakaszt és a Nyírségi Kisvas
utat. Szeretnénk megindítani azt a folya
matot, hogy akinek lehetősége és ráhatá
sa van, az alsóbb megyei szintekről az adott 
régió felé kezdeményezzen. Csak akkor 
van jogunk feltenni a kérdést a döntőho
zónak: milyen formában és mit lehet kez
deni az említett mellékvonalakkal. 

A kiemelkedő fontosságú fórumon 
közel tizenöt település vezetői képviselték 
lakosságuk érdekeit. Aktív hozzáállásuk
kal, hozzászólásaikkal növelték összejö-

vetelük eredményességét Többektől hal
lottam, hogy a találkozó időpontjáról, té
májáról elég későn és különböző hírfor
rások útján szereztek tudomást. 

Még mindig plet,kaszinten 
Hogyan vélekedtek, miképpen fo

gadták a vizsgálatra javasolt szakasz ál
tal érintett polgármesterei, az "élet-halál
harc" hírét? fme egy csokorra való: 

- A MÁV jövőbeni működésével 
kapcsolatos információkat, tájékoztatást 
az arra illetékes szervtől a jelen időpon
tig nem kaptunk. az említett vonalak ve
szélyeztetettségéről "pletykaszinten" hal
lottunk, úgy általánosságban. Mivel idő
ben nem kaptunk hivatalos információt, 
így természetesen nem állt módunkban 
konkrétan foglalkozni vele, -válaszolt 
kérdésemre Haraszin Gyula, Tiszadada 
község polgármestere. 

-Mint a település irányítóinak, egye
zik a véleményünk abban, hogy miért 
nem volna szerencsés térségünkben a 
vonat megsztínése. Természetesen, mi a 
vasút pénzügyi, költségvetési számítása
iba nem láthatunk bele. De ... Amikor egy 
ilyen jellegtí döntés születik, amely em
bercsoportokat, településeket érint, úgy 
gondoljuk, nagyon komoly és körültekin
tőbb előkészítést igényel. Akiket sújtani 
fog a vonatmegszüntetés ténye, azok egy 
vérkeringési érről levágva érezhetik ma
gukat. Van rá példa, ahol már szünetel
tették a vasutat, mekkora lobbizások foly
nak a visszaállítására! 

Helyi jellegfi probléma, hogy Pol
gár felé Tiszadadáról csak Tiszavasvárin 
áthaladva - amely jelentős kerülő -le
het eljutni autóbusszal, amelynek ko
moly költségkihatása van. Természete
sen vonattal ez jóval olcsóbb. Másik 
nem elhanyagolható szempont az sem, 
hogy nem mindenkinek tari a szerveze
te az autóbuszt. Hiszünk abban, hogy a 
demokrácia mtíködik. Az érintett felek 
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leülnek a tárgyalóasztalhoz. Mint már 
említettem, a MÁV még csak most tájé
koztat, a Volán már régebben felkere
sett minket. Természetesen érdekében is 
áll felmérni az utazási igényeket, észre
vételeket. A térségi egyeztetésünk alkal
mával elhangzott: szeretnénk a Volánra 
terelni a személyi forgalmat. Ez az ér
dek egybeesik az utasok egy részének 
igényével, mert az autóbuszok keresz
tülhaladnak a településen. I gaz, hogy 
párhuzamos közlekedésünk van, amely 
Tiszadobtól már nem igaz! A probléma 
abban rejlik, hogy a Volán megyehatári 
érdekeltségtí. A mi esetünkben több me
gyehatár átfedi egymást. Tudjuk, hogy 
a gazdasági alap mindig feltétele a fel
építmény működésének, de jelen eset
ben emberi sorsok fölött kell dönteni! 

Hangsúlyoznám, ebben a térségben a 
lakosság anyagi teherviselő képessége 
igen csekély. Nincs tőke, nincs munkahely. 
Az itt élő embereknek nincs lehetősége 
gépkocsit fenntartani, kocsit fogadni adott 
esetben. Ezt jól alátámasztja az, hogy szű
kebb régiónkban egyetlen taxis vállalko
zó sincs. Az érem másik oldalát tekintve, 
bízunk a mezőgazdaság fellendülésében. 
Területünk jó termőképességgel rendelke
zik, bővelkedik tömegárukban. (búza, 
kukorica, napraforgó) Emellett erdőterü
let is található környékünkön. Nem tud
juk, miért lobbiznak a feldolgozók, mert a 
jelen vállalkozói is szívesebben hordanák 
a vasút depójához pl. a cukorrépát Sze
rencs irányába kedvező költséggel elszál
lítani. Számomra ismeretlen okból nem 
fogadja Szerencs vasúton. 

Kinek van joga szelektálni? 
Kállósemjén polgármestere Lipcsei 

Miklós, magából kikelten adta elő véle
ményét: 

-Kérdem én, amikor építették, telepí
tették ezeket a vasútvonalakat, megkérdez-

tek-e valakit is, hogy gazdaságos helyre 
telepítik-e! A MÁV-nak nincs joga szelek
tálni: ez jó vonal, amaz pedig rossz vonal. 
Kezeljék ezt az ügyet egységesen, amely 
az állami támogatás problematikája Amely 
arról _i;zól, hogy kompenzálnia kell! 

U gy érzem, nincsen joguk egyes 
embereknek elherdálni azt a vasúti va
gyont, amelyet az ország lakosságának 
forintjaiból raktak össze. 

-A mi térségünk hátrányos helyzetíí 
terület. A gazdaságfejlesztésnek az a mód
ja, amely a helyi vállalkozások fejleszté
sét, vállalkozók letelepítését illeti, nagyon 
problémás. Ugyanis a gazdasági tőke el
sősorban a gazdaságilag jól fejlődő erő
vonalak mentén alakul és fejlődik. Ezért 
hosszútávon arra készüljünk fel, hogy a 
foglalkoztatási gondok egyik lehetséges 
megoldásaként munkaerőt szállítsunk a 
gazdaságilag jobban fejlődő, jobban pros
peráló területekre. Ez az itt élők munká
hoz juttatásának egyik lehetősége! 

Természetesen ez úgy oldható meg, 
ha biztosítják a tömegközlekedést, amely 
a munkahelyekhez szerveződik. - ma
gyarázta Szabó Péter, Tiszadob polgár
mestere. 

-A Volán már végrehajtott egy na
gyon kemény racionalizálást. Ha ezt a 
MÁV is megteszi, elképzelhetetlen, ho
gyan fogjuk ezt a személyszállítási gon
dot megoldani. Félő, hogy térségi össze
köttetésünk megszűnik! 

-Köztudott, hogy errefelé rengeteg 
szegény ember él, akik inkább vállalják 
a vonatozást az olcsóbb jegy miatt. Meg
jegyezném, a személyek szállítása állami 
feladat! Az önkormányzatok az ország 
vérkeringésébe kapcsoltan léteznek, 
amely összeköttetéshez minden térség, 
település ragaszkodni fog. 

Az államnak kell eldönteni, ezt a fel
adatát hogyan oldja meg. 

Húri Valéria 

Design Center a'la MÁV Rl 

� 

· Fábry Sándor után szabadon, ha 
megengedik bemutatok egy echte MÁV
os, a Design Center kelléktárába méltán 
kívánkozó darabot. Ennek az organikus 
csodának a fellelési helye Tornanádaska 
állomásépület szociális tartózkodója. A 
fal sárga egyhangúságát megtöri a kö
zépkék műanyag lambéria, mely ugyebár 
nem csak esztétikus, de igen praktikus 
egészségügyi okokból, mivel könnyen 
tisztítható. A szegélyléc vízszintes ko
morságát megzavarja a falra felerősített 
mértani pontossággal középre elhelyezett, 
csillogó fénytí horganyzott lemezből ké
szült csapófedeles, felülről utántöltős víz
tartály. Külön felhívnám a figyelmet a 
doboz tetején levő kis, formatervezett 
rézfogantyúra, mely a csapófedél egy laza 
mozdulattal történő felnyitását teszi lehe
tővé. A vízcsap tekerőjének mintegy 29 
fokos megdöntése a legelőnyösebb test-

helyzetben történő kinyitását teszi lehe
tővé, biztosítva ezzel a kézmosásra fel
készült dolgozó kényelmét. A tartály alatt 
helyezkedik el a színben is harmonizáló 
vajszínű lavór, mely pasztell színével ki
csit oldja a mtíanyag lambéria kék túlsú
lyát. Az ovális forma harmóniát teremt a 
függőleges és vízszintes mértani vona
lak tobzódásában, ehhez ad további len
dületet a lavór mellett álló ekrü -vagy 
mit tudom én milyen -színű ceglédi zo
máncos kanna, mely kecses formájával, 
az ívek és hajlatok kombinációjával szinte 
vonzza a tekintetet. A lavór és a kanna 
között szerényen húzódik meg a kis pi
ros szappantartó és a VIM-es tálka, mely 
repesve várja, hogy valaki kézbe vegye, 
gyöngéden kezeivel simogassa. Az asz
talkát ízléses terítő fedi, melyen apró, kék, 
kis ötlevelű virágocskák szépelegnek. Az 
egész látvány betetőzése az asztalka, mely 
a maga nemében is egy műremek. A neo
barokk stI1ust a racionalitással ötvöző 
megjelenítés iskolapéldája a tartószerke
zet, melyet a mester rafinált csavarintá
sokkal és kunkorokkal álmodott a világ
ra. A lábakat átlósan összekötő elemek 
pedig metaforikus utalások a közút-vls
út kereszteződésének problematikájára, 
nem hagyva lankadni az elkalandozó fi
gyelmet. Az asztal alatt található még egy 
több célra használható ki bádog hordo
zóka, mely az Á llamvasutak felségjelé
vel utal a hovatartozásra. A miliőt a falon 
jobbra félig látható ovális tükör teszi tel
jessé, melyen látszanak a patinás dara
bokra jellemző nyomok, úgymint a sze
gélyt övező málladozó foncsor foszlá
nyok. A képet mintegy határoló elem a 
modem ipar egy remekbe szabott ruhás
szekrény oldala zárja le, balról elejét véve 
a tekintet további eltévelyedésének. 

Nos, hát végére értem ennek a kis 
zugnak. Megállapíthatjuk, hogy ez már 
majdnem Európa. Arra azért kíváncsi 
lennék, hogy a szociális juttatások 15%
os csökkentésében vajon ez a "létesít
mény" is szerepel-e? Mert akkor ezen
nel felajánlanám a piros szappantartót, 
hátha ezzel megindulnánk a hőn áhított 
fejlődés felé. Ó, kincstári Magyar Á l
lamvasutak! 

Orosz Tamás 
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Kudarcok(?) 
és eredmények a vasúti 

szakképzésben 
EGY VISZONYLAG HOSSZÚRA NYÚLT CIKKSOROZAT 
VÉGÉN MEGSZÓLAL A VSZ KHI 1B MELL ETT MŰKÖDŐ 

OKTATÁSI TAGOZAT 
Írhatnánk azt is, van egy jó hírünk, meg egy 

rossz, de nem tesszük. A MAV Rt. iskolarend
szerű gyakorlati képzésben nem erről szól a tör
ténet. A képzés minden esetben a tanulókért, a 
tanulók tudásszintjének fejlesztéséért, mened
zser szemléletük kialakításáért történik. Ehhez 
szerves tartozék a MÁV Rt. valamennyi oktatá
si intézménye, (tanműhelye) és képzett oktatá
si hálózata. Az oktatási tagozat nagy figyelem
mel kísérte végig a szakképzéssel foglalkozó 
cikksorozatot, melyben voltak igazságok. rész
igazságok, ferdítések; de úgy érezz�k. a cikkso
rozat így lett kerek. Az. hogy a MAV Rt. szak
képzése országos nyilvánosságot kapott. k1szö
net a cikksorozat írójának. 

Az oktatási tagozat választott tisztségvise
lői, régiókban dolgozó munkatársak. szívügyük 
az oktatás és annak szervezeti keretek közötti mű
ködtetése. Néhány kérdés azonban bennünk is 
megfogalmazódik. Vajon a végrehajtó oktatási 
intézményeinknél mindenki teszi-e a dolgát? Fel
készültek-e a tanműhelyeink arra a komoly vál
tozásra, melyek az önállóságra. a szakmák régió 
szerinti kialakítására. az igények középtávú kielé
gítésére. és az Országos Képzési Jegyzék szerinti 
nívós és eredményes oktatásra megérettek? 

A kérdések úgy érezzük, a válaszokat is ma
gukban rejtik. Jelenleg adva van egy irányító és 
a feladatok koordinálását korrektül ellátó buda
pesti apparátus. Erre épülnek a Regionális Ok
tatási Központok, amelyek a helyi sajátosságok 
ismeretében konkrét szervező. oktató és nevelő
munkát végeznek. A régiókban a feladatok adot
tak: a tanulói létszám a nehézségek ellenére biz
tosított, a technikai eszközök pedig európai uni
ós színvonalúak. 

Felmerülhet a kérdés. ha van probléma, -
ami a cikkek egy részéből kiderül - mi lehet a 
megoldás:·� 

Sajnos országos jelenség az OKJ szerinti 
gyakorlati képzésben résztvevő tanulók létszá
ma csökken. Ez a tény" természetesen kiemelt 
* * * * * 

TislJelt Titkár Asswny ! 

Mindenek előtt köszönöm írását, az abban 
megfogalmazott észrevételeit! Engedje meg, 
hogy néhány gondolatot hozzáfűzzek. 

Újságírói koncepcióm szerint kizárólag 
gyakorlati kérdésekre voltam kíváncsi, országos 
jelleggel. Ezért szólaltattam meg a vezető okta
tókat. szigorúan az interjú műfajának keretében. 
Ez a sorozat kifejezetten azokra a problémákra 
fókuszált. amelyeket s:emély szerint ők élnek 
meg a mindennapok gondjaiként. kudarcaiként, 
megoldandó feladataiként. Jellegüknél fogva az 
írások nem ölelhették föl azokat az elvi és teo
retikus kérdéseket, amelyek nem a tanműhely
vezetők kompetenciájába tartoznak. Ám a gyer
mekek tudásszintjéről. a műhelyek személyi és 
tárgyi feltételeiről, illetve az elhelyezkedés lehe
tőségeir61 - úgy vélem - leginkább nekik van
nak "testközeli", életszerű élményei, tapasztala
tai. Főképpen azért, mert ők állnak primer kap
csolatban mind a szülőkkel. mind a tanítvá
nyokkal, a közismereti tárgyakat oktató pedagó
gusokkal, így elsődlegesen a tanműhelyvezetők 
élik át a nehézségekkel járó helyzeteket. Ők ki
zárólag a saját nevükben. a saját munkájukról, 
a saját tanítványaikról nyilatkoztak. 

feladatot ró az intézmények vezetőire, oktatóira 
azért, hogy a meglevő szellemi kapacitás, és a 
technika maximálisan ki legyen használva. Ta
nult kollégánk fogalmazott az egyik cikkben 
"hogy mindent csinálunk, csak azt nem, amit 
kéne". Szomorú lenne, ha az oktatási intézmé
nyek nem az oktatással, hanem mással foglal
koznak! A tanuló adott. a tanmenet adott, a tech
nika - mint említettük - adott. személyi felté
telek biztosítottak, az elengedhetetlen önállóság 
az alkotó munkához garantált. 

Akkor mi kell még? 
A Vasutasok Szakszervezete KHI IB Oktatá

si Tagozata úgy értékeli az elmúlt időszakot, hogy 
az alkotó oktatói munka feltételei a nehéz hely
zetben lévő MÁV Rt-nél biztosítottak. Ha vannak 
is problémák, azok sok esetben külső tényezőkön 
(pl. alacsony beiskolázási létszám, munkaerő pi
aci struktúra változása, stb.) alapulnak. 

Ezek megváltoztatásához nem hisszük, 
hogy egy központi kézi vezérlés szükségeltetik. 
Szomorú volt egyik kollégánk megjegyzése: 
"Kánaán volt nálunk ... " Úgy érezzük, most nem 
ezt az időszakot éljük! (Bár van, aki ezt sírja 
vissza.) Összefogásra van szükség: ez valamennyi 
vasutas munkavállaló érdeke. Összefogásra van 
szükség az oktatáson belül is. A kor követelmé
nyei. s a változások időszakát éljük - tudásunk 
fejlesztését. majd ennek ismeretében azok átadá
sát igényli a jelenlegi oktatási rendszerünk. 

Zárógondolatként: "A jövő olyan lesz. mint 
a ma iskolája" mondotta Szentgyörgyi profesz
szor, melyhez jelentősen hozzájárulhatnak nap
Jaink által elképzelt és elvégzett pedagógiai és 
oktatási formáink. Ez legyen feladatunk! 

A Vasutasok Szakszervezete Központi Hi
vatalok Intéző Bizottsága Oktatási tagozata va
lamennyi oktatásban dolgozó kolleganőnek és 
kollegának eredményekben gazdag boldog ÚJ 
2000-dik évet kíván' 

dr. Imrédy Gyuláné 
KHI IB titkár 

* * * * * 

A praktikumon túlmutató felsőbb szintű, 
bennem mély tiszteletet és elismerést kiváltó tö
rekvések és lépések nem lehettek ennek a sorozat
nak a témái. Már csak azért sem, mert nem oppo
nálni kívántam, hanem egyetlen, adott szintről, 
horizontálisan akartam látleletet készíteni. Nem 
kerestem szemben álló feleket, vélekedéseket, 
mert ezen a szinten a tanműhelyvezetővel senki 
nem áll szem6en (legföljebb a tanítványa), és a 
tanműhelyvezető sem áll szemben senkivel, csu
pán tapasztalja a nála lecsapódó gondokat. mint 
bármelyik dolgozó ember ebben az országban. 

Természetesen - mint Ön írja - részigazsá
gokat mondtunk. Annak a résznek az igazságát, 
amely rész őket és csakis őket illeti I Leg
messzebb menőkig egyetértek Önnel, hogy a 
műhelyvezetők által fölsorolt problémák közös 
gondolkodást és megoldást kívánnak. A szer
kesztőség nevében előre is köszönöm azokat a 
jövőbeni nyilatkozatokat, amelyek lehetővé te
szik majd. hogy a szakképzéssel kapcsolatban 
más, a felsőbb szint - például az Ön - véleke
dését bemutató írások születnek. 

Magam is kívánok Önnek sikeres, boldog 
új évezredet! 

Veszely Emőke 
rovatszerkesztő 

Tanműhely - kétmillió 
Ezúttal talán pont kerülhet a dunakeszi tan

műhely kétmillió forintos ügyéről szóló. hosszú 
mondat végére. A "hallgattassék meg a másik fél 
is" elve alapján most olyan tájékoztatást hallha
tunk a pénz sorsáról, amelynek hárman adtak 
hangot. Nevezetesen: Gyuricza Gyula, a MÁV 
Rt. oktatási osztályvezetője, Bartos Géw. a Ba
ross Gábor Oktatási Központ vezetője, illetve 
Fenvvesi ládó. aki a MÁV Rt. oktatási célú be
ruházási ügyeinek szakértője. 

Mindhárom illetékes úgy véli: az a problé-
• ma. amelyet a dunakeszi tanműhely dolgozója 

fölvetett, nem létezik. 
- Már 1998-ban - mondja Fenyvesi ládó 

- a műhely fejlesztésére 10 millió forjntos elő-
irányzat szerepelt. A pénzkeretet a MAV a szak
képzési forrásból biztosítja. és azt a beruházási 
igazgatóság kapja meg. A fölhasználás tartalmi 
részére azonban minden tanműhelynek magának 
kell tervet készítenie. Dunakeszi akkor az emlí
tett 10 milliós lehetőséggel nem élt, és nem is 
tett javaslatot másféle fölhasználásra. Ha egy 
tanműhely pénzhez jut. adott esetben kétmilli
óhoz az ADTranztól. időben kell jeleznie. hogy 
a lebonyolító a megfelelő célra még a tárgyév
ben el tudja költeni az összeget. Dunakeszi 
azonban sem a 10, sem pedig a 2 millió forint
ról nem számolt be a megfelelő határidőn belül. 

- A kérdéses kétmillió ráadásul már hasz
nosult is - folytatja Bartos Géza -. mert a ter
vezési díj pénzüg)'i teljesítése tavaly ennél több 
volt. A pénzt a MÁV megelőlegezte, ahogy min
dig szokta, hiszen igen nagy az átfutási idő. Az 
ADTranz által biztosított kétmilliót természete
sen a MÁV jóváírta a saját könyvelésében. 

- Minderről Antal Jánosnak. a tanműhely 
műszaki ügyintézőjének tudomása volt - kap
csolódik a beszélgetésbe Gyuricza Gyula. -
Többek között ezért nem értettünk egyet azzal, 
hogy a szerkesztőség segítségét kérte. Bartos úr 
akkor beszélgetést kezdeményezett vele, és azt 
nem is utasította el. 

- Arról pedig - mondja Fenyvesi László-. 
hogy Dunakeszin meg akarunk szüntetni egyes 
képzési formákat, annyit tudok mondani, hogy 
ők bizonyos célokra azért nem kaptak pénzt, 
mert a fejlesztést globálisan át kell tekintenünk. 
Dunakeszi műhelye a hetvenes évek színvona
lán van, és nagyon sok a teendő ott. Egyébként 
nem csak ők maradtak ki a fejlesztési források
ból. Vannak tanmO'helyek. amelyek a megszű
nés, összevonás előtt állnak. Ezt is elmondtuk 
mindenkinek egy közös értekezleten. Nem ért
jük, hogy Dunakeszin miért nem veszik tudo
másul a tényeket. 

Veszely Emőke 

MAGYARVR 200). FEBRUÁR 

SZABAD TÉR 

Miért igazságtalan? 
AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG NYUGDÍJÜGYBEN HOZOTT HATÁROZATÁRÓL 

Ismeretes, hogy a költségvetési tör
vény 1998-ban megszavazott rendelke
zései, rövid úton hatályon kívül helyez
ték a nettó bérkiáramlással arányos nyug
díjemelés, kisebb-nagyobb módosítások
kal, de 1991 óta működő rendszerét. Ez 
mintegy 50 milliárd forinttal rövidítette 
meg a nyugdíjasokat 1999-ben, és termé
szetesen ez a követő évek emeléseinél is 
éreztetni fogja kedvezőtlen hatását. 

Miután a közel 6%-kal kisebb nyug
díjtömeg felosztása, differenciáltan történt, 
ez sokak figyelmét elterelte a nyugdíjeme
lésre vonatkozó törvény sajátos kormány
zati értelmezéséről. Sőt, egyes politikusok 
azt állították, hogy a nettó bérkiáramlás
sal arányos, hatályos törvény alapján ese
dékes 20%-os nyugdíjemelés, csupán a 
Horn-kormány választási érdekeit szol
gálta és ez megoldhatatlan terhet jelentett 
az új politikai vezetés számára. 

Az, hogy mi teljesíthető és melyik tör
vény végrehajtása megoldhatatlan, eléggé 
viszonylagos dolog. Ha \998-ban, a hata
lomváltás után, a nyugdíjasoktól elvett 
összeg több mint háromszorosát lehetett a 
Postabank konszolidálására fordítani, ak
kor sok idős emberben joggal fogalmazó
dik meg a kétely: nem lehetett volna a 31 
ezer forint alatti nyugdíjasokat bizonyos 
százalékban a költségvetés és nem a többi 
nyugdíjas rovására differenciáltan támogat
ni? Miért a 14,2%-os átlagos emelést dif-

ferenciálták és miért nem a 20%-ost? 
Az Alkotmánybíróság azonban - 3 

bíró különvéleménye mellett - minden 
intézkedést jóváhagyott és a nyugdíjas 
szervezetek kifogásait elutasította. A bí
rák szerint az nem alkotmányossági kér
dés, hogy a jogalkotás a keresetek növe
kedésének arányában, vagy az inflációt 
figyelembe véve dönt a nyugdíjemelés 
mértékéről. A kisnyugdíjasok javára 
megvalósított diszkrimináció nem sértette 
a biztosítás elvét, mert csak egy esetre 
vonatkozott. A pénzügyminisztérium ál
lamtitkára szerint a nyugdíjasoknak is 
figyelembe kell venni az ország gazda
sági helyzetét: "együtt kell sírni és örülni 
a társadalom egészével!" 

Elgondolkodtató érvek! 
Ezek szerint a biztosítási elv nem sé

rül, ha egyszer sértik meg? A nyugdíjakat 
nem törvényes előírásoknak megfelelően, 
hanem a költségvetés pillanatnyi helyze
tének alapján kell emelni? A januártól fo
lyósított 8%-os emelés a nyugdíjasok "fo
gyasztói kosarára" vetített infláció szerint 
biztosítja-e a nyugdíjak sokat hangoztatott 
értékállóságát? A társadalom igazságérze
tét kifejező "együtt sírunk és együtt neve
tünk" elosztási elvnek - és mellesleg az 
alkotmány szellemének -nem a nettó bér
kiáramlással arányos nyugdíjemelés felel
ne meg? Ha az Európai Unióhoz akarunk 
csatlakozni, nem kellene figyelembe ven-

ni az ENSZ 1982-ben hozott 37/51-es, 
illetve az 1992-es 46/91-es idősekre vo
natkozó közgyűlési határozatait? Nem le
hetne esetleg ezeket a határozatokat-ame
lyeket mindkét alkalommal a magyar kül
dött is megszavazott - a jogalkotók és a 
közvélemény jobb tájékozódása céljából 
a Magyar Közlönyben is közzétenni? 

Tévedés ne essék! Nem azt vártuk, 
hogy 50 milliárd forintot soron kívül 
folyósítsanak a nyugdíjasoknak. Az or
szág gazdasági helyzete - tekintsünk 
most el attól, hogy milyen okok miatt
ezt valóban nem tenné lehetővé. De azt 
joggal reméltük, hogy az Alkotmánybí
róság a nyugdíjemelés rendszerének jogi 
alapjait erősíti meg és elvileg állást fog
lal a nyugdíjak 1990 óta bekövetkezett 
kb. 30%-os értékvesztésének fokozatos 
- az ország gazdasági helyzetétől függő 
- megszüntetéséről. Egyúttal megerősít-
hették volna azt az alkotmányos követel
ményt, hogy a társadalom minden réte
gének egyformán kell viselni az ország 
terheit, de egyformán kell részesülni a 
gazdasági felemelkedés áldásaiból is. 

Nehéz szívvel fogadtuk az Alkot
mánybíróság "karácsonyi ajándékát" és 
sajnálnánk, ha ez a döntés nemcsak az 
idős emberek igazságérzetét sértené, ha
nem megingatná az aktív dolgozók nyug
díjrendszerbe vetett bizalmát is. 

dr. Kun Dei.ső 

Szalámitaktika, vagy ... ? 
Ugye ismerős a cím? Hányszor, de 

hányszor használták már ezt a módszert! 
Mi a cél? Megosztani a másikat, külön
böző érdekek mellett darabokra szedni, 
majd egyenként legyűrni. Mit is mondott 
miniszterünk, nem szó szerint? " ... kétfé
le vasutas van: az egyik, akivel vezetői 
fórumokon találkoztam, ők jó vasutat 
akarnak, a másik (akikkel ezek szerint 
nem találkozott) meg jó fizetést..." Sze
rinte az előbbiek nem akarnak jó fizetést? 
Ugye nem gondoljuk komolyan? Vagy a 
"többiek" nem akarnak jó vasutat! Hát 
ennyire jutottunk, hogy ennyire felelőt
lennek gondolnak bennünket? 

,,,_., 

Emlékszem rá, még műszerész voltam, 
a 70-es években egy kisállomáson megkér
deztem a régi vágású állomásfőnököt: 
"Oszt. Főnök úr, hányan dolgoznak ezen 
az állomáson?" Válasz: "Ezek nyócan, meg 
Én!" Mi fiatalok akkor csak nevettünk, de 
mostanra leolvadt a mosoly az arcunkról. 

Most, mikor a bérmunka társadalma 
és az egoizmus tombol, az emberek töme
ge, munkavállalók zöme (80%) alávetett 
bérmunkásként keresi kenyerét, próbál 
mindent és mindenki maga alá taposni. Én 
több vagyok, mint a másik! A hazai 
cujájger lenézi az erdélyit, mondja rá "ro
mán", a művezető a melóst, a fehérgallé-

ros a kékgallérost és sorolhatnám. És van, 
aki tapsol. Ez kell neki. Nem kell tennie 
semmit, mi különböző rendű és rangú 
szolgák egymás között mindent lerende
zünk, mint annyiszor. 

Hát akkor legyünk még lojálisabbak, 
talán még egy kicsivel több is lehullhat a 
terített asztalról így év elején! Akinek meg 
nem jut? Megérdemelte, miért nem alkal
mazkodott gyorsabban, miért nem vette 
észre, hogy ez egy más világ! 

De ugye senki nem gondolja, hogy 
nincs egy másik út? 

A KÖZÖS boldogulás útja! 
Papp Zoltán 

Gyífl a nép a Dob utcába. A tömegben középütt Sándor László, az MSZOSZ vezérszónoka. FOTO: SZALAI 

Mozdonyvezetők Debrecenben, egy békés, februári sztrájktanácskozáson. Nagyon együtt voltak! FOTO: Sl.-\l.Al 

MÁV A�ranz 1YJ> Kft. 
ALAPÍTVA: 1926 

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 19. 

Különböző nyomtávú vasúti személy- és 
speciális kocsik gyártása, javítása a fő profil, 
de vállalja tevékenységéhez kapcsolódó 
más munkák elvégzését is. 

Tel.: (27) 341-951, 342-892, 342-893 

Fax: (27) 342-997 
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ISDllllllcRdll ..... 
Ha a Munka Törvénykönyvébe még az idén 
bekerül az "indirekt diszkriminációu, a Mtrá
nyos megkülönböztetés fogalma, a paragrafus 
hatályba lépése után az érintetteknek lehet6sé
gük lesz arra, hogy föllépjenek az egyébként 
megfoghatatlan munkahelyi megkülönbözte
tés ellen. Magyarországon szinte ki1.árt, hogy 
45 évesnél id6sebb nő munkát kapjon. és a 
vezető posztokra legtöbbször férfiak kerülnek. 
A törvény védheti a hátrányos belyi.ettl nőt. 

Zildad6 
A tb-járulék és a személyi jövedelemadó csök
kentésével, illetve a súlyosan szennyező tevé
kenységek és termékek adójának növelésével 
szeretne egészséges egyensúlyt teremteni az 
adózás rendszerében a Levegő Munkacsoport. 
A szervezet elnöke szerint nem azok fizetik 
meg a környezeti károkat, akik okozzák. A 
munkacsopon három területet emelt ki, ahol 
leginkább szükség lenne változtatásra. A Kör
nyezetvédelmi Minisztériumban készek tá
mogatni a zöld elképzeléseket 

Részben dalgozzanakl 
A részmunkaidős foglalkoztatás az új típusú 
munkavállalási fonnák kormányzati ösztönzése 
ellenére sem terjedt el Magyarmzágon. Míg az 
Európai Unió tagországaiban a csökkentett mun
kaidőben foglalkoztatottak aránya meghaladja a 
16 száz.alékot, addig nálllllk ez a mérték a nyug
díjas mllllkavállalókkal együtt mindössze 5 szá
zalék. Szakértők szerint olyan kiegészítéssel kel
lene bővíteni a Munka Tórvénykönyvét, amely 

szerint a részmunkaid& foglalknztds tsélyét 
biztosítaniuk kell a lJ11UJkaadóknak. 

fllzálmz6 lllllflll 
A Pedagógusok Demokratikus s� a 
Közoktatás-politikai Twcs ösm.!úvúát kezde
ményezi a hat- és nyolcosztályos iskolák felvé
teli eljöa kapcsán. A szakszervezet kifcpol
ja azt is, hogy egyelőre nincs megállapodás a 
sz.aktártával arróL hogy a pedagógusbér-felzár. 
kóztató program célja 2004-ig az átlagjövedelem 
125 százalékának. elérése. Az oktatási tárca köz
leménye szerint már tárgyaltak a S1.3lcszervezet -
kel a bérfejlesztés mért.ékéről is. A PDSZ ügyvi
vője szerint félrevezetés a tárca gazdasági ügy� 
kért felelős államtitkárának a bérfelzárkóztató 
programra vonatkozó kijelen�. 

Feklllzúú 
Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi 
Főfelügyelőség, valamint az APEH közös ellen
őrzése során kiderult csaknem minden banna
dik munkáltató alkalmaz subál yos írásbeli 
szerződés nélkül dolgozókat. Az ellenőrzés el
sődlegesen a kereskedelem és a vendéglátóipar 
mintegy 2 ezer monkaáltatójánál folyt. A vál� 
lalkozók összesen 10 ezer alkalmazottat foglal
koztatnak, közülük 738-at rnunkaszerztidés nél
kül, 125-öt pedig színlelt szerződéssel. A vizs
gálat szerint a munkáltatók több mint 2500 
dolgozónál nem ve?.Ctték a mookaíd6-nyilván
tanást. Az adótörvény tavaly óta lehetőséget ad 
arra, hogy az adóhatóság feketefoglalkoztatás 
miatt 12 napra bezárassa az üzletet. 

Veszely EIIIŐÚ 

A TELEFON TÚLSÓ VÉGÉRŐL 

A hisztérika 
Január 10-én már reggel nyolckor ér

keztek telefonhívások a szerkesztőséghez. 
A vonal végén nem vasutasok. hanem "ci
vilek" jelentkeztek, hogy elmondhassák 
véleményüket a sztrájkkal kapcsolatban. A 
vélekedések igencsak megosztottak voltak, 
de hát végül is erről szól a demokrácia. 

-Mégis mit képzelnek maguk? -kér
dezte fölháborodottan egy fiatal hangú 
hölgy. -Egyszertlen nem értem, mit akar
nak! Mégiscsak túlzás tíz év alatt tizen
egy sztrájk, nem gondolják? Bezzeg ben
nünket nem kérdez meg senki, hogy 
egyetértünk-e a munkabeszüntetéssel. 
Mondja meg, mi lenne ebben az ország
ban, ha a pék nem sütne kenyeret, a tanár 
meg nem foglalkozna a félhülye gyere
kekkel, mert több pénzt akar? Nem be
szélve arról, hogy egy vasúti pénztáros 

56 ezer forintot keres, és alig van fele
lőssége. A pedagógus is ennyiért dolgo
zik, összehasonlíthatatlanul komolyabb 
munkával. Most vizsgaidőszak van az 
egyetemeken, a diákok nem tudnak el
utazni a vasúti sztrájk miatt. Hol az er
kölcs? A munkáltató nem köteles elfo
gadni az indokot, hogy a dolgozó nem 
jelenik meg a munkahelyén, mert a sztráj
kot bejelentették időben. De van, aki csak 
vonattal tudja megközelíteni a munka
helyét. És gondoljanak arra is, hogy a 
polgárokkal fizettetik meg a béremelésü
ket, mert amiatt nekünk lesz drágább 
minden. Nézzék meg az Internetet, ott 
feketén-fehéren le van írva, hogy még a 
vasutasoknak is csak a fele ért egyet a 
sztrájkkal. Akkor mire jó ez az egész? 

Veszely Emlfke 

Az uszító 
Igencsak határozott mozdulattal emel

hette föl február 9-én, otthon a telefon
kagylót a régi szaki, Enzsöl József Tagja 
a bőrösök szakszervezetének. Majdnem 
kiborult a Kereszt«Izben kérdező demok
rata hölgyemény javallatától, aki ugyanis 
nem átallotta még a vezérigazgatót sem 
zavarba hozni ügyefogyott ostobaságával: 

miért nem él a lehetőséggel, hogy lengyel 
mozdonyvezetőket hozasson be ráijeszte
ni a magyar mozdonyvezetőkre. 

Enzsöl József példa nélküli uszítás
nak fogta föl (szerkesztőségünkkel 
együtt) ezt a rettenetes ajánlatot. Szeren
csére mások is. • 

Sz.Cs. 

FIGYELŐ 

Veszteséges vasutak az Európai Unió 
egyes tagországaiban 

Franciaorszau 
Az SNCF (Francia Vasutak Nemze

ti Társasága) 73 millió frank veszteség
gel zárta az elmúlt évet. A 2000. évre 
szóló előirányzat még súlyosabb veszte
séget ígér, vagyis 130 millió frankot. 

A veszteség egyik okaként említik 
azokat a viharkárokat, amelyet a rendkí
vül pusztító időjárás okozott az SNCF lé
tesínnényeiben. Felsővezetékek. jelzőbe
rendezések. épületek szenvedtek károkat, 
melyek kijavítása vagy pótlása megingat
ta a vasút költségvetését 2000. évben mint
egy 500 millió frank veszteséggel számol
nak a január l -jén életbe lépett 35 órás heti 
munkaidő bevezetése miatt. A teendők 
maradéktalan ellátásához ugyanis kb. 
82()0 új vasúti alkalmazottat kell beállíta
ni teljes munkaidőben és ez a szám a rész
munkaidőben foglalkoztatottakkal együtt 
8611 főt fog kitenni. Ha ehhez még hoz
zászámítanak 500 fiatal munkaerőt és ipari 
tanulót, aldcor közel 10 OOO új alkalmazot
tat fog az SNCF munkába állítani. Az 
SNCF vezérigazgatója Louis Gallois csak 
2001-2002-re számol üzleti nyereséggel. 

Olaszorszau 
Az Olasz Államvasutak (FS) 1999-

ben több mint 10 milliárd francia frank 
veszteséget mutatott ki. Ez az eredmény 
még rosszabb lett volna a költségekhez 
történő állami hozzájárulás (19,3 milliárd 
1999-ben) és a vállalat szerkezet-átalakí
tására nyújtott segély (6,2 milliárd) nél
kül. A veszteség egyik oka az áruforga
lom visszaesése volt, amely a 9,8%-ra 
előirányzott növekedéssel szemben csak 
4,7 milliárdos eredményt ért el. A sze
mélyforgalomban 11,9 milliárd frank 
üzleti eredmény mutatkozott, amely 3,5 
%-al magasabb az 1998. évinél. Egy mér
tékad9 napilap a 2000. évet döntőnek ítéli 
az FS helyzetének javulására. 

Az FS tárgyalni szándékozik a szak
szervezetekkel az új vállalati tervről, te
vékenységének fiókvállalatokra történő 
tagolásáról és a Svájci Vasutakkal tör
ténő közös árufuvarozási társaság létre
hozásáról. 

Haj6sBéla 

Porig emelt hat százalék! 
-A lejárt kollektív szerződésben rög

zített külföldi napidíjak elszámolását, 
melyet még az 1999. december29-i szak
mai úttnutatóban is vállalt, a MÁV Rt. 
egyoldalúan felrúgta. Eddig a törvényben 
meghatározott napidíj felét a MÁV Rt. 
adómentesen fizette ki a munkavállalók
nak, míg a másik feléből térítette az adó
terheket. Ezután az érintett munkaválla
lóknak, így például a nemzetközi jegy
vizsgálóknak, maguknak kell majd adóz
niuk külföldi napidíj-bevételeik után. 
Érthetően rengetegen felháborodtak a 
MÁV intézkedésén - mondja a melles-

leg immár 333. órája sztrájkoló Szabó 
János Keleti pályaudvari vezet6 jegy
vizsgáló, VSZ-bizalmi. Szusszan egyet 
és már sorolja is tovább: 

-A Keleti pályaudvar köriilbelül 150 
jegyvizsgáló telepállomása, 90 százalé
kuk "nemzetközis", azaz csak itt, közel 
130-135 embert érint hátrányosan a 
MÁV döntése. Mindemellett tovább bor
zolja a kedélyeket, hogy az emberek 
megkapták 2000. januári, a MÁV által 
egyoldalúan 6 százalékosan emelt fize
tésüket s nyugodtan mondhatom, meg
híilt ereikben a vér! Kevesebb pénz volt 

ugyanis a januári borítékban, mint a ta
valy decemberiben, vagy novemberiben! 
-Ez lenne hát az annyira "garantált" és 
bizonygatott reálbér-növekedés? -tették 
fel társaim közül többen is maguknak a 
kérdést. Szembesültek azzal, hogy mit is 
jelent a valóságban a MÁV Rt. vezet6i
nek ígérete! Jómagam több olyan dolgo
zóról is tudok. aki ezek után csatlakozott 
a munkabeszüntetéshez! Pedig eddig 
éppen azért nem sztrájkoltak, mert azt 
hitték, úgy megkapják az emelt bért-jegy
zi meg végül epésen Szabó János. 

Berta Sándor 

KÖNYVJELZŐ 

Kaland a vasúton 
Az irodalom és a vasút iránt érdek-

16dők is, egy eddig egyedülálló, váloga
tott kiadványhoz juthatnak. az Osiris ki
adó gondozásában megjelent könyv ál
tal. A válogatás és a bevezető Su,J,6 Pál 
Csaba munkája, melyben a vasútépítés
sel, vonalmegnyitásokkal, az állomáso
kon játszódó történetekkel, az utazás 
közbeni élményekkel ismerkedhetnek 
meg az olvasók. 

A kötet a Magyar Vasutas Könyvtár 

sorozatban, a MÁV Rt. és a Vasúttörténe
ti Alapítvány támogatásával jelent meg. 

A századforduló nagy novellista nem
zedékének is sok élményt, ötletet adott a 
vasút. Ady Endre, Tömörkény István, 
Krúdy Gyula, Kosztolányi Dezső, Szép 
Emő, Babits Mihály és mások, vasúttal 
kapcsolatos elbeszélései, novellái találha
tók a 360 oldalas, kernénytáblás, fotókkal 
illusztrált kötetben. A borítólapon C. 

Monet A Saint-Lazare pályaudvart ábrá-

A tanúk 

zoló fesnnénye látható (1877). 
A kötetben található fényképeket a 

szerencsi 2.empléni Múzeum, a kaposvá
ri Rippl-Rónai József Múzeum, a bajai 
Türr István Múzeum és a szegedi Vasút
történeti Dokumentációs Tár gyO:jtemé
nyéből válogatták. 

A könyv kapható többek közt: Seress 
Istvánnál (Tel.: 03/11-33), valamint Deb
recenben a MÁV Menetjegyirodában 
(Rózsa u. 4. sz.) Ára: 1200 Ft. 

AZ ANYAGGAZDÁLKODÁSI ELŐADÓ MÉGSEM ÍRTA ALÁ 

-Vállalja a nevével is?- dobom oda 
Anonymus mentőövét harmadjára Lóko
diné Deák Klárának, de ő meg nem tán
torítható s újból ugyanúgy megismét
li, hogyan kellett volna megállapodnia na
gyon gyorsan, váratlanul, értesítés nélkül 
a munkáltatójával Debrecenben, a MÁV 
Rt. anyaggazdálkodási előadójaként. Tud
tommal a szerződésmódosító próbálkozás 
nem egyedi, sok kisvasutas! gondolkod
tatott el január végén szerte az országban. 

-Egy írásos megállapodást mutattak 
fel az irodámban. Igen, felmutatták, mint 
módosított munkaszerződést. 

- Oda se adták a kezébe? 
-Meg se foghatom -figyelmeztetett 

jóakaratúlag a két tanú -ha ott helyben 
nem látom el a kézjegyemmel. 

-De ki rendelkezhet így? 
-A csomóponti állomásfőnök úr. 
- Na és Ön mit válaswlt? 
-A Munka Tórvénykönyvére hivat-

koztam, miszerint 15 nap gondolkodási időt 
kérek, s ezt kértem is ráiratni a megállapo
dásra, de a két tanú nem egyezett bele. 

- S végül is mit tanúsítanak ők? 
-Hogy megtagadtam az aláírást. 
-De hát nem azt tagadta meg, csak 

15 nap gondolkodási időt kért volna. 
-Így igaz. 
-Másolatot kért a megállapodásról? 
- Kértem, de nem kaptam. "Így kell 

tennünk" - állította a két tanú. 
- S történt-e azóta valami rendkívüli 

Önnel? 
-Felmondtak. Mikor? Február 7-én. 
-Miért? 
-Állítólag több éve összeférhetetlen 

vagyok, s hogy ezt igazolják, már erre is 
találtak tanút No meg egyéb, nagyon gyen
ge lábakon álló vádakat Állok elébe. 

Szalai Csaba 
*** 

A két eset közé egyenl&égjelet márcsak 
azért se01 tesziiok, mert a munkaügyi b(. 
róság hivatott az esetleges ös.v.efiiggést 
majd megta]á1ni. A tárgyaJáml azért el
megyünk. Feltétlenül. 

Af)écsi Vasutas Mllvd&taHia-:YO� �gl>ízdsdbólezlvbeni&me�� 

Balatónbogláron, �6ul:fe1°4imn"=:=,n . éprll� 1. tlzatt 
A� fllJ.:l'f:l'ldl 

1) A versenyre amat&vers-és prózamoadót�""Juk avadt.illetve a vaslltb6lkiv61t ktl.-k ténylegeadolgot.ói 
k:özti.l. Vasutas dolgozók BYermiebi. illetve vasotal nyugdíjasok a versenyen nem vehetnek részt 

2) A jelentkez6k: 6 verssel vagy prózlvaljelentk.ezhetnek, melybffl három József Attila vers, a múikbmm1� vá
luztottvers vagy pro:ia a magyar, illetve a világirodalomból. A versenyszámok.kiválasitás'8ál Mrjiikvigymanak arra. 
hogy a mtlvek egyeoltént S percnél ho&szabbak nem lehetnek. 

3) A verseny lebony�relldjér& a je� �is� a 1.Stlri� valamiot atrol is.hogy mikor,� 
verset kell elmondani. • . . . . . . . ·• 

4) Ja..BNTKEZN1 A mVE't'im7.ó dMEt-1 UlRIIT: Vasutas MfvetMésiHáz 7621. Né&, �Vaitadi Antal u. 7PL� �� 
illetve a 05/13-96.os vasúti telefoaoa. 

5) A jelentke7.és laltalmazta !\jelen�nevét. pontt,slak&címét . 
6) Jelentke1.ési határidő: 2000. febt-aár 20. . , . 
7) A jelentkezőknek 2000. február2S-ig ponto$ tájéko.Wltást és jelentkezési lapotkUldöuk aiészvétdfeltételeú«. 
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Alapítvány 
Szegedi Diákotthona 

ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ ISKOLAI TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ TANULÓK RÉSZÉRE 

KOLLÉGIUMI FELVÉTELT hirdet a 2000/2001. tanévre 
A diákotthon a vasutas szülők gyer

mekeinek elhelyezését biztosítja, azonban 
felvételt nyerhetnek nem vasutas szülők 
gyermekeik is. A százéves múltra vissza
tekintő intézet otthonos környezetben te
remti meg a nyugodt felkészülés felté
teleit. Tízezer kötetes házi könyvtár, sza
badtéri sportlétesítmény, tornaterem, kon
dicionálóterem áll rendelkezésre, a kul
túrálódási lehetőségek széles választéka 
biztosított (filmklub, zenehallgatás, vi
rágkötészet, felzárkóztató és tehetséggon
dozó foglalkozások, idegen nyelvi szak
kör, egyetemi és főiskolai felkészítők.) 

A diákotthon számítástechnikai kur

zusain a tanulók ingyenesen szerezhet
nek bizonyítványt komplex számítógép
kezelői ismeretekből. A számítástechni
kai terem berendezései a gyakorlás célja
ira is rendelkezésre állnak. 

Felvllégosítés személyesen, levélben 
és telefonon Is kérhet4. 
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 44. 
Tel.: (62) 420-361 városi 
Tel.: 06/14-07 vasúti 

"JUJ, A TÁSKA MÉRT IS OLY NEHÉZ 

NEKEM .... ?" 
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Amiért a sztrájkharang szólt 1 11 

isún jAiimOVEi i;iisÁvAL FooWKozó� : 
■ 

·,a,�·s�éié�ek.
■

.: 
A 2000. FEBRUÁR 14-É� A½ÍR!. ME_GÁLLAPODÁsoK '. : MAGYARORSZÁGI GAZDASÁGI TÁRSASÁG : : nyaralások : TARTALMA ES KORULMENYEI I 1898_1998 I •

.,.,......--.�----�• .. •!Koppenhága 10.000 Ft-tólj • 1999. november 09-én kezdődtek el az átvezénylési díj lesz, hanem a sze-
1 

az ISO 9002 szerinti TUV 
1 ■· 

· 
MÁ • London-Cambridge 21 OOO Ft tói ■ a V Rt. munkavállalóinak 2000. évi mélyi alapbér 50%-a. (vonatkésés) .o11111IIIII•••••• tanúsítással a német EBA · - • 

helyzetére vonatkozó VÉT tárgyalások. • Az egy szolgálatban felmerülő vára- 1 e 
J 

járműjavítási és DBQ1 1 1 Szardíni a 20.000 Ft-tól l • 
Hosszú és nehéz tárgyalások voltak, a kozási idő felső határa 2000. július I gyártási en�edélyével, 1 Velence 3.700 Ft : munkáltatói álláspontot többszöri mun- l -jétől legfeljebb 8 óra lehet ( eddig 

1 
�========� valamint nemet és osztrák 

1 ■ 1 Prága -Varsó 3_ 700 Ft-tól 1 ■ kabeszüntetések alkalmazásával lehetett nem volt KSZ korlát). hegesztési engedéllyel ■ · · ■ 
csak elmozdítani. • Tlívollétidíjszánútásánálazegyébmun- 1

1 
nyitott és különleges kialakítású 1

1 =■ 

Luxemburg 9.000 Ft • 
A tárgyalásokban résztvevő felek karendekutániműszakpótlékot 10%-os teherkocsik (kamion-, és 

•
■ MA' V ,PEBDEPENI További információ: 2000II. 13-án illetve 14-én egybehang- mértékkelkell figyelembe venni. 

1 •J• •J ,- személygépkocsi illetve 1 ■ zóan, de külön-külön úgy értékelték a • A kiküldetési díj 160 Ft-ról 180 Ft- I JARMUJAVIJQ KFT. á
konténersz

á
állító kocsik) gyártására, I ■

• 
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helyzetet, hogy a három reprezentatív ra módosul. !alakítás ra 

• • • 
szakszervezet sztrájkfelhívásában sze- • Az üdülési térítési díjak sávosan a 1 4034 Debrecen, Faraktár u. 67. vasúti tartály- és teherkocsik 1 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
replő követelésekben -hosszú és nehéz munkavállalói átlagkeresetek alapján I 4002 Debrecen, Pf. 2/3 gyártására, átalakítására 

1 -=----� alkufolyamat eredményeként-kialakul- kerülnek meghatározásra. I i:::;�� tifü 1�t��� vasúti tartálykocsijainak bérbeadására I llldl'I i tak azok a megállapodásba foglalt komp- • A fix összegű pótlékok 6%-al meg-
I E-mail: dbjarmü@rnail.elender.hu vasúti tartály- és teherkocsik javílására I =•=• .::::.._,, -· 

rornisszumok, melyek aláírhatóak. emelésre kerültek. Bankszámlaszám: ABN-AMRO BANK A MA'v liervezö lnte'zet Kft. A szakszervezetek 2000. 02. 14-én 10200304-34016426-00XXXXX) muzeális, nosztalgia és vasútüzemi 
Kukely Mártonnal, a MÁV Rt. vezér- FOGLALKOZTATÁS I Adótgazgatásiszám: célú kocsik felújítására 1 
igazgatójával egyeztetett- a MÁV által Megteremtődött az a foglalkoztatási 1 

11144600200 daruk, és egyéb nagyméretű 1 
többször módosított-időpontban meg- biztonság, amivel a MÁV reform előké- 1 r r-- --- acélszerkezetek gyártására 

1 jelentek a tárgyaló teremben, hogy a saj- szítése elkezdődhet (más munkahely fel- I I TÜV I I tó nyilvánossága előtt aláírják a megálla- ajánlása, átképzés). Az éves létszámter- 1 Vállalkozási Osztály 
podásokat.A vasút vezetői-időközben vet a munkáltató március 31-ig, a Vasúti I EN ISO 9002 Tel.: (52) 315-792 1 

É Fax: (52) 314-725 -a tervezett és szervezett találkozó elől rdekegyeztető Tanácsban egyezteti. A 1 ,ov.,11.111oru•oou• 
vasúti tel.: 03,29_86, 03/29•87 1 távoztak a KHVM-be. munkáltatói rendes felmondások maxi-

a••••••••••••••••••••• .. A szakszervezetek a tárgyalások ered- málásra kerültek az éves munkaviszony 
ményeképpen -a fentiek miatt egyolda- megszüntetések 60%-ában. 
lúan -2000. II. 14-én az alábbi kérdé
sekben létrejött-a munkáltató által is alá
írhatónak nyíl vánított -megállapodáso
kat aláírták: 

-Kollektív szerződés, foglalkoztatá
si kérdések, 2000. évi béremelés, vas
utasnapi jutalom, balesetmentességi ju
talom, pályavasút és biztosítóberendezés 
szolgálatnál teljesítményjutalom és a 
sztrájkkal összefüggésben keletkezett 
vitás kérdések rendezése. 

A fenti megállapodások aláírásával 
egyidőben a szakszervezetek sztrájkfelhí
vásukat visszavonták, biztosítva ezzel a 
munkabéke lehetőségét. A nyitva maradt 
vitás kérdések, melyeket a MÁV vezetése 
menet közben vont be a konfliktusba, a 
munkabéke oltalma alatt kell, hogy meg
oldódjanak. (szakszervezeti tagdíjak levo
nása, munkaidő megváltás, irodahaszná
lat és a hároméves megállapodás) 

Az aláírt megállapodások tartal
máról: 

Kollektív szerződés 
(néhány kiemelés) 

KERESETEK ALAKULÁSA 
• A szakszervezetek által aláírt bérmeg

állapodás értelmében 2000. évben a 
munkavállalók bére a tervezett 6%
os infláció mellett további 2,5%-kal 
-a GDP növekedés ötven százalé
kos mértékével -összesen 8,5%-kal 
emelkedik. Továbbá az éves prog
nosztizált infláció és a tényleges inf
láció közötti eltérés tárgy év végén 
utólag korrekcióra kerül. 

• A 1,5% teljesítményjutalom kifizeté
se helyett a havi étkezési hozzájáru
lás nettó 800,-Ft-tal történő emelését 
sikerült elérnünk. (Ez a nettó havi 
összeg a MÁV átlagkeresetek szint
jén azonos értéknek, nettó 1,5%-nak 
felel meg.) 

• A vasutas napi jutalom mértéke a 2000. 
évben is az éves kereset 4%-a lesz. 

Szabó és Fia Kft. 
2000 Szentendre, Kondor Béla u. 7. T/F: (26) 313-105 

vasúti biztosítóberendezés-, automatika-, volomint 
Felsóvezetók tervező munkakörbe 

felvesz szakirányú egyetemi, főiskolai 
vég�ettséggel rendelkező fiatal mérnököt. 

MAV-nól szenett gyakorlat, átlagost meghaladó 
számítástechnikai és nyelvtudós elönyt jelent. Bérezés 

megegyezés szerint. 
A részletes önéletrajzot tartalmazó pályázatot az alábbi 

címre kérjük postázni: 
MÁVTI Kft. 1390. Bp. Pf.: 193. 

MÁV ÉSZAKI 
JÁRMÜJAVÍTÓ KFT. 

• Vasúti jánnúvek és részegységeinek gyórtóso 
és javttása 

• Villamos forgógépek, transzf ormótorok 
javítása, tekercselése, vókuumimpregnóláso 

• Acélszerkezetek gyártása, szerelése 
• Alkatrészek megmunkólósa, fogaskerékgyá 
• Forgattyúslenge�-köszörülés 
• Keménykrórnozós, ónozós, fémszónís 

<:�;> 
Nr. 75.100.5695 DIN EN ISO 9002 

1101 Budapest, Kőbányai út 30. 
Telefon: 260-2185, 263-1814 

Telefax: 260-6566 

• Lehetővé vált a csomóponti állomás
főnökségeken az ún. csomóponti 
függelékek megkötése és a jövőben 
kötelező lesz a szakági érdekegyez

• A havi személyi alapbér 4%-ának 
megfelelő teljesítmény- és baleset
mentességi jutalom további kiterjesz
tésre került közel nyolcezer munka
vállalót érintően. (kocsivizsgáló, fék
lakatos, tolatásvezető, kocsirendező, 
gépkísérő, gurításvezető, vágányfék
kezelő, gurítás-berendezés kezelő, 
kocsimester, saruz6, saruzó csapat
vezető, lazító-, aggató-, vonatössze
rakó, felhúzó, vonatfel- és átvevő, 
kocsifelíró, átmenesztő) 

1 %•1 %•1 %•1 %•1 %•1 %•1 %•1 %•1 %•1 %•1 %•1 %•1 %•1 % 

tető fórumok működtetése. 
• A helyi függelék munkarendre vonat

kozó részének megváltoztatására, ha 
szükség van 15 nap áll rendelkezésre 
a megállapodás megkötésére. Új sza
bályozás, hogy amennyiben a munka
rend-változás következtében a mun
kavállalónak a korábbi munkarendjé
hez kapcsolódó pótlékai csökkennek, 
illetőleg megszűnnek, bizonyos felté
telek megléte esetén a munkavállalót 
12 hónapig a korábbi munkarendhez 
kapcsolódó pótlékainak 25%-a alap
bér-kiegészítés címén megilleti. 

• Egyes esetekben a munkáltatónak le
hetősége lesz a tervezett szolgálat 
megváltoztatására, (átvezénylés) a 
munkavállalóval való megállapodás 
nélkül is, de ekkor az átvezénylési díj 
53OFt-ra megemelt mértéke helyett 
már 700 Ft fizetendő. 

• Ha az utazószolgálatot ellátókat a 
munkáltató további munkára kötele
zi az aznapra tervezett munkaidőn 
felül, az ezért járó többletdíjazás nem 

• A pályafenntartási és a biztosítóberen
dezési dolgozók teljesítménybér keret
összegét 7 ,5%-al sikerült növelni. 

A SZTRÁJK ALATT 
KELETKEZETT VITÁS 
ÜGYEK RENDEZÉSE 
A sztrájk alatt keletkezett egyes vitás 

ügyek rendezésére a tárgyalásban résztve
vők egyeztető bizottságot hoznak létre. A 
bizottság feladata, hogy a felek által a Bi
zottság elé utalt vitás ügyeket megvizsgálja 
és lehetőleg eredményes egyeztetés után 
öt munkanapon belül lezárja. 

A szakszervezetek által aláírt megál
lapodásokat február 13-án a munkáltató 
a maga részéről aláírásra késznek nyil
vánította. Hogy aláírja-e? Már csak a sza
vahihetőségen múlik. 
Budapest,2000.02.15. 

Varga Gyuláné 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

: OKTATÁSSZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTŐ • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

TANFOLYAM 
indul 2000. április 6-án a pécsi Regionális Oktatási Központban 

A tanfolyam 24 órás, heti egy alkalommal, OKJ-ben szerepel. 
A tanfolyamot a SZÓKRATÉSZ Külgazdasági Akadémia és a MÁV Rt. közösen szervezi. 

Jelentkezni 2000. március 20-ig lehet. 
: Bővebb felvilógosllóst a MÁV Rt. Regionális Oktatási Központba11 (Pécs, Indóház tér 2. sz.) lehet. 
• Telefon: 72/215-611, 222-789, vagy a 05/14-08, 05/12-61 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lapunkat rendszere sen szemlézi 
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gyelőj<e< az 1084 Budapest, VIII. ker.Aurórau.11, 

Tel.: 303-4738 Fax 303-4744 
http://WWWobserver.hu 

A Vasutasok Szakszervezete 1991-
ben hozta létre, alapította a "Vasutas In
tézmények Nyugdíjasait Támogató Ala
pítvány" -t. Az immár 9 éves segélyezés
sel foglalkozó Alapítványt alakulása óta 
több intézmény, kft., szakszervezeti szer
vezet támogatta kisebb-nagyobb összeg
gel, ki rendszeresen, ki esetileg. Az Ala
pítvány vagyona így évről-évre gyarapo
dott, mára már többszöröse alapító össze
gének -több mint 11 millió forint -en
nek következtében segélyezési lehetősé
ge is állandóan javul. Az Alapítvány 7 
éve negyedévenként rendszeresen támo-

A nyugdíjasokért 
gatja a segélyezési feltételeknek megfe
lelő rászorulókat, eddig 2398 főt része
sített megközelítően 11 millió forint szo
ciális segélyben. 

A segélyezés feltételeiről, módjáról a 
szolgálati főnökségek és nyugdíjas szakszer
vezeti alapszervezetek adnak felvilágosítást, 
nyújtanak segítséget a kérelmezőknek. 

A segélyezés feltételeinek, anyagi 
lehetőségeinek javítása az egyre gyara
podó rászorulók érdekében to�ábbra is 
nélkülözhetetlen az Alapítvány eddig, il
letve a szándékukat ezután kifejezni kí
vánók részéről. 

Az Alapítvány továbbra is nyitott, 
ahhoz bármely természetes és jogi sze
mély felajánlást tehet, így pl.: személyi 
jövedelemadójának 1 %-ával, a 11707024 
-20158002 számlaszámra történő átuta
lással az OTP Bank Rt. Budapest, Király 
u. 49. sz. "Vasutas Intézmények Nyug
díjasait Támogató Alapítvány" részére 
(1068. Budapest, Benczúr u. 41.) 

Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik az Alapít
vány hatékonyabb működéséhez támo
gatásukkal hozzájárultak. 

Heged(Is Károly 

Vasúttörténeti Alapítvány Kuratóriuma 
A szegedi székhelyű Vasúttörténeti 

Alapítvány Kuratóriuma köszönetet mond 
mindazoknak, akik személyi jövedelemadó
juk 1 %-át az elmúlt évben az Alapítvány 
céljaira felajánlották. Az APEH által átutalt 
összegből fedezzük a területünkön lévő 
l 00 éves vasútvonalak (Vésztő-Kötegyán, 
Kiskunfélegyháza-Kiskunmajsa, AEGV 
Békéscsaba-Mezőkovácsháza) jubileumi 

rendezvényeinek, az emléktáblák elkészít
tetésének és az emlékkönyvek kiadásának 
egy részét. 1999-ben is sikeresen rendez
tük meg a Kecskeméti Kisvasút napját a 
keskeny nyomközű drezinák találkozójá
val kiegészítve. 

Továbbra is örömmel fogadjuk vas
útbarátaink, támogatóink felajánlásait. 
Támogatásukat a hazai vasutak történe-

tének kutatásához, írásos és tárgyi emlé
kek gyűjtéséhez, kiállításokon való meg
jelenítéséhez kérjük. 

A személyi jövedelemadó egy száza
lékáról rendelkező nyilatkozatra a 
18450716-2-06 adószámot és a kedvez
ményezett nevét írják fel. 

Vasúttörténeti Alapítvány 
Szeged 

Vasutas Cukorbetegek Egyesülete 
A Vasutas Cukorbetegek Egyesüle

te öt évvel ezelőtt alakult azzal a céllal, 
hogy összefogja a vasutas cukorbetegek 
húszezres táborát. Az egyesület tíz tag
csoportja klubokban fejti ki tevékenysé
gét. Elsősorban az egészséget javító élet
mód programok váltanak ki nagy érdek
lődést, továbbá az orvosi előadások, 
amelyeken szemléltetőeszközöket is al
kalmaznak. Egyesületünk ellátta tagcso
portjai t vércukorszint-mérőkkel, vér-

nyomásmérőkkel, amit a rendezvények 
résztvevői igénybe vehettek. A külön
böző pályázatokon nyert támogatásokat 
elsősorban tagságunk érdekében hasz
nosítjuk. Egészségügyi túrákat, klub
foglalkozásokat szervezünk, ahol _diabe
tikus étel-italbemutatókat, kóstolókat 
tartanak, továbbá gondozással, oktatás
sal egybekötött kedvezményes üdülte
tést folytatunk úgy felnőtt, mint gyermek 
cukorbetegek részére. 

Kérjük mindazokat, akik szemé
lyi jövedelemadójuk 1 %-ának fel
ajánlásával egyesületünk tevékenysé
gét elő kívánják segíteni, a rendelke• 
ző nyilatkozatban a kedvezményezett 
adószámak.ént a18004597142számo� 
a kedvezményezett nevénél Vasutas 
Cukorbetegek Egyesülete megneve
zést tüntessék fel. 

Támogatásukat előre is köszöni az 
Egyesület Vezetősége 

A \'asutasok Szakszen·czetének Lapja• 1,'őszerkesztó: SZALAI CSABA • Szerkesztőség: 1068 Budapest, Bencz1ír u. 41. Tcl.lFax: 342-0551, Üzemi: 19-77 • Fddíis 
kiadó: dr. :\L\RKl'S IMRE, a \'m;utasok Szakszen·ezetének elnöke• Kiadja és tcrjl'Szti a Vasutasok Szakswn·ezetc, 1068 Budapest, Benczúr u. 41. • Előlizl.'tési 
díj e�· é-vrc: 666,- Ft, félévre 333,- Ft• Nyomás: Szikra Lapnyomda Rt. Budapest, Fclcl_ős vez�t�: LEND\'AI LÁSZLÓ:\É \'l'Zérigazgató • ISS:\ 0460-6000 



A földön is harag, 
Az égen is harag! 
Kifolyt piros vér és 
Piros napsugarak.! 
A leinen6 nap oly 
Vad bíborban ragyog! 
El&e, katoo4k, 
El6re, magyarok! 

Komoly felMk közül 
Bámul reánk a nap, 
Rettent6szuronyok 
Füstben csillámlanak, 
A sartl lomha füst 
Sötéten gomolyog, 
B16re, katonák, 
El&e,magyarok! 

Ropog, hosszan ropog 
Csatm-ok fegyvere, 
Á gyúk bömbölnek, hogy 
Reng a világ bele; 

Te ég, te föld, talán 
Most össreomlotok! 
El6re, katonák, 
El&e, magyarok! 

Szilaj lelkesedés 
Foly bennem, mint tüzár, 
A vérszag és a füst 
Megrés:zegíte már, 
El&erontok én, 
Ha élek, h� halok! 
Utúwn, katonák, 
Udnam, magyarok! 

Medgyes, 1849. m4rcius 2-3. 

Alevezet6elnök,Nimeth libor(Jobb mlen) roindenekel6Udr. Biró 1iboralelnök-
9 adott szót (bal súlen), aki a bú-omh6napos túgyalúok menetm haladva 
vlJül is az eredm&y s nem a kudarc ldfejeúst hasz8'lta. Joggal! FOTO: SZALAI 

Sorsfordfbis. Erre, nem többre á 
nem kevesebbre "'1lalkozott a wlaszt
mány március 2-'8. A levezet6 elnök, 
Nimeth 1ibor mindenek el6Udr. Biró n

bor alelnöknek adottsz6t,aki a meplla
podá,ok bátteftt vtigftotta meg, hogy 
teQesell&tbet6véwljona végendmmy. 

Emlékeztetett rá, hogy a m�tató a 
három régi hagyományos témában (bére
zés, fogla]koz�. KSZ) sulyos feltétele
ket szabott. Példának okáért azrt. az általa 
diktált béremelést (8,5%, amely valój4ban 
nem volt annyi sem) a kormányelkq,7.elé-

sek támogatásához kötötte, már ami a gyen
ge forgalmú vonalak ''ke7.elését" (megszün.. 
tefését!) illeti. Azt is elvárta volna, hogy a 
szakszervezeti delegációk bólintsanak rá a 
szociális juttatások megrövidítésére. 

Dr. Bíró Tibor szándékos ellentmon
dásokra is figyelmeztetett, mert ugyan a 
privatizálandó MÁV ingatlanvagyonának 
egy része szociális-jóléti célokat szolgál, 
de 15%-rmI kfvánja T4ii,CÓfobú a szociális 
kiad4sokat. S ennek jóváhagyását is s:ze
rette volna kicsikarni cserébe az általa 
8,5%-osnak kikiáltott béremelésért. 

Az EU lelé? 

A MÁV Rt. jó e16re készült a sztrájk
ra, másképp miért indított volna sztrájk
magatartás-tanfolyamokat még a mólt év 
tavaszán? Vagyis a MÁV Rt. a konnány 
megszabta szaksrerve:zet-ellenes célok 
érdekében egy évre előre kidolgozta stra
tégiáját, taktikáját. Munkabéke-értelme
zése is megtévesztő volt, hiszen a rész
megállapodásokba olyan "árnyalatokat" 
akart elrejteni, amelyek, ha átkerülnek a 
KSZ-be, igencsak elbócsúztatták volna a 
szakszervezeteket a jogosítványaiktól. 
Kommunikációs hadjáratával pedig azt 
s:zerette volna elhitetni a közvéleménnyel, 
de a vasutasokkal is, hogy a szaksrerve
:zeti funkcionáriusok önön tólélésllkért 
küzdenek. A vasát pénzén él6sködnek. 

'latúa, februér 24-én és 25-én ne-
1Jedlk alkalommal rendezi& meg az 
"lriny az EU feW a közlekedésben" 
e. konferenchit. 

A rendezvényen- melyet a Közleke
d6studományi Egyesület (KTE) szerve
mt- az el6ad45-so&zatban külön terri
tóriumot kapott a vasáti közlekedés a szá
mos, más közlekedési ág mellett A köz
leked6si szakemberek közül a vasát te
dllet6rffl. Ho,vd.th lAjos f0bsztályve:zet6 
(KHVM), Sárdi Gyula vezérigazgató
helyettes (MÁV Rt.) vett részt és tartot
tak el6adást a vasát jelenlegi helyzetér61, 
klllönösképpen az Európai Unióhoz való 

�akozás jegyében. 
Kazatsay :ZOitán, a KHVM helyet-

tes államtitkára a közlekedéssel kapcso
latos EU-csatlakozási tárgyalások jelen 
állapotáról informálta a hallgatóságot. 

Magyarországot az EU úgy tekinti, 
mint első felvehet6 tagot. Az EU a lema
radásokra nézve nem emeli ki nagyobb 
hangsúllyal a közlekedést, mint egyéb más 
területet, viszont a közlekedésen belül a 
legelmaradottabbnak a vasutat tekinti. A 
vasúti mellékvonalak kérdéskörében -
mely mindig nagy fejtörést okoz-, a mel• 
lékvonalak három csoportba sorolhatók: 
a biztosan megmaradó, a biztosan megsz(l
n6 és a még vizsgálat alatt lév6k kategóri
ájába. Első lépésben 300 km vonalat szá
molnak fel, de ereken már évek óta nincs 
forgalom - hangzott el a konferencián. 

Bertalan ]dnos 

A sztr:ájk utolsó 6rainak "jogsm1Itlen
ségér61" szólva óriási deriiltséget lceltett, 
hogy a MÁV Rt. érezve sántító bizonyíté
kai gyengeségét, saját maga is megfelleb
bezte az ets6fokó, rá nézve kedvez6 ítéletet. 

A VSZ elnöke, dr. Márkus Imre el
s6sorban arról számolt be a választmány
nak, hogy név s:zerint kik és hányan utal
tak át pénzt a szolidaritási sztrájkalapba. 
Kifejtette, hogy a sztrájkalapot a VSZ 
helyi alaps:zervezeteioek tagjai tovább 
kell, hogy gyarapítsák! 

Az elnök f� gondolati ívet hózott 
a�elindulása�között. 
Kijelentette: senkin«: sem szabad szé
gyenkeznie azért, blertiibból nem többen 
vették ki a részllket. Jlyen munkáltatói 
megféleml{tésben, �már-mára terror 
hatánitsdroJl,a. .. 7 � ·alcadblkolyan ad
minisztratfv dolgoz$1s pl. a KHI 1B el
�gának � akik szemé
lye.sen dacolni mertek a MÁV Rt. napon
ta 1negójuló ny� szemben. 
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Állítsuk meg a süllyedést! 
TISZTÁZÓ VITA A SZAKSZERVEZETEK MEGERŐSÖDÉSÉÉRT 

K R I T I K Á K  • OKO K • ÖSS Z EFÜG G É SE K  • T EN N IV A L ÓK 

Érdekeltek vagyunk az MSZOSZ összerendezödésében 
IN TERJÚ SZŐKE KÁROLLYAL, A VASAS SZAKSZERVEZET I SZÖVETSÉ G ELNÖK ÉVEL. 

- Három hónapja választonak meg 
a nagy múltú szakszervezet elnökének. 
Hogyan érzed magad? Milyennek látod 
az irány(tásodra b{zott érdekvédelmi 
szervezet helyzetét? 

-Kösi.önöm,jól érzem magam. Sok
kal jobban, mint a novemberi kongresszus 
el6készítésének időszakában. Ennek oka, 
hogy a kongresszus lezárta a szakszerve
zetünket terhelő tíz éves személyi, szerve-
7.eti, társadalmi problémákat és olyan prog
ramot fogadott el, amely a kapitalizmus 
keretei között a valódi munkavállalói ér
dekképviseletet állítja előtérbe. 

- Mi az, ami változott? 
-A vasasszakszervezet tevékenysé-

gének hangsúlyát a munkahelyekre kí
vánjuk helyezni. Ezt három fö témakör
ben jelöltük meg. 1 .  A kollektív szerz6-
dések. 2. A bértárgyalások. 3 .  A szociá
lis járandóságok. 

Úgy látjuk, hogy a sikeres munka fel
tétele a szervezet építése kívül, belül. Ez 
azt jelenti továbbá, hogy javítsuk a belső 

szervezettséget, felkutassuk a külső szö
vetségeseket és létrehozzunk� 
lyi szervezeteket. Ezzel együtt célunk a 
szervezeti integráció létrehozása is a szer
vezeten belül. Olyanokról van szó, mint 
az acélipari szövetség, a gépipari-, a jár
mffgyártó-, az elektronikai és informatikai 
szövetség. Tehát a munkahelyi er6ket 
összesíteni a felsorolt szakmastruktúrák 
mentén. Másként fogalmazva: az "én" ér
dekei helyett a "mi" érdekeit ütköztetni a 
munkaadókkal. Ezt tartjuk ugyanis a szak
szervezetek szakmai szerverodése alfájá
nak és omegájának. 

Fontosnak tartjuk a szövetség mun
kájában a nyíltság, a nyilvánosság javí
tását, s ezzel párhuzamosan a fiatalok 
megnyerését a szakszervezetek számára. 
Dióhéjban ez tekinthető a legutóbbi 
kongresszusunk fö mondanivalójának. 

-Hogy jól érzem magam, ez annak is 
köszönhető, hogy nemcsak megállt a tag
létszám csökkenése, hanem a multinacio
nális és nemzetközi tőkével maködő mun
kahelyek dolgozói csatlakoztak szakszer
vezetünkhöz. Érdeklődést tapasztalunk tö
rekvéseink iránt, s ebben benne érezzük az 
újabb csatlakozások lehetőségét is. Mind
ez persze nem feledteti velünk azokat a 
gondokat, amelyek a DAM Rt.-nél, vagy 
az Ikarus fővárosi telephelyén és másutt 
még mindig az elbocsátásokkal járnak. 

- Tágftsuk a kört: MSZOSZ. magyar 
szakszervezetek. Melyek a leginkább SZo
rftó problémák, a napi érdekvédelmi mun
ka f6bb dilemmái? 

-Kongresszu
=
u is.sokat foglalko

zott az MSZOSZ . vékenységével. Ál
láspontunkról, j aslatainkról tájékoztat
tuk a konföderáéió vezetését. Érdekeltek 

vagyunk az MSZOSZ belső összerende
z6désében. Tarthatatlan állapot, hogy a 
meglévő erőforrások ( a tagság, az anya
gi er6, szakértői kör, infrastruktúra) szét
forgácsoltak, az ágazati szakszervezetek 
párhuzamos munkát végeznek, hiányzik 
az akcióegység, elmarad a kívánatostól a 
konföderációk együttmaködése, (ahogy 
ezt a vasutassztrájk is példázta.) 

Ezen elvárásokért természetesen ten
ni is akarunk. Gondolom, ezt a szándékun
kat meggyőzően bizonyítja a vasutas
sztrájkhoz nyújtott anyagi-erkölcsi támo
gatásunk, nem különben az a törekvésünk, 
hogy a fölösleges párhuzamokat kiiktas
suk az egyes tagszervezetekkel kialakuló 
együttmaködésünkbffi. Napirenden szere
pel több olyan kétoldalú találkozó szerve
zése más szakmai szervezetekkel, mint 
például a villamosenergia-ipariakkal, a 
kereskedelmiekkel, az építőkkel. 

-Milyennek tartod az úniós csatlako
zással kapcsolatos szakszervezeti munkát? 

- Vákum tapasztalható ebben az 
MSZOSZ-nél és nálunk is. Nem megfe
lelő az úniós csatlakozás emberi ténye
zőinek a gondozása. A kormány a maga 
módján kezeli ezt a kérdést. A szakszer
vezeteknek a jelenleginél nagyobb sze
repet kell( ene) kapniuk és vállalniuk eb
ben. Hiányolom a konföderációk ilyen 
irányú együttmtiködését, s ami van, az 
sem kap kellő nyilvánosságot. Ez azért 
is gond, mert nem szabad csupán az eu
rópai szakszervezetektől várni, hogy a 
magyarországi szociális dirnenzt"?S kérdé
seire 6k hívják fel a csatlakozást előké
szítő döntéshozók figyelmét. 

E tekintetben hiányérzetem van a bal
oldali pártok munkájával kapcsolatban is. 

Gúnyt űztek az érdekeuveztetésböl 
-ÁL LAPÍTJA MEG VARGA GYULÁNÉ, A VASU TASOK SZAKSZERVEZETE 

OSZTÁLYVEZETŐJE 

- A mögöttünk hagyon - összesen 
398 óráig tartó sztrájk volt a vasút tör
tinetének leghosszabb munkabeszünte
tise. Te, mint a VSZ tárgyaló delegáció
jának állandó tagja, a sztrájkbiwnság 
tagja részt venél a tárgyalásokon, közel-· 
r6l lánad, bellllr6l élted meg a munka-

- harc, a kemény érdekérvényes(tés ered
,nh,yeit, hogyan (téled meg ennek a mun
kakonfliktusnak a jellemzc'fit? 

-Au.al együtt, hogy ez volt az eddigi 
leghoSS7.abb munkabeszüntetés, új elemek-
1ca és sajátos vonásokkal is rendelkezett ez 
akonfliktussoro7 & több fázisa is volt a 
smájknak. Új elemként tarthatjuk számon, 
hogy a vamtb■cmrepemlbdfvszam.er
veateközl!Urendaeres voltaz egye:ztetés 
mind a munkabeszüntetés meghirdetésé
ben, c6ljainalc megjelölésében, a sztrájkfel
hfvásban, mind a sztrájkolókkal folytatott 
folyamatos pmbes7.édben. Noha a VSZ. a 
MOSZ, liVDS2SZ közös sztrájkbizottsá
got nem hozott létre, az egyeztetés közöt
dlk folyamatos volt 

Az 1999 � ldalakult koof
Uilas az id6 mdlásával S7.élesedett, mé
lyllt. minthogy a� 1ijabb front
voaal*at ")'itou. Illetve a kollektfv 87.Cl'
ílfd& deeember 31-6n lejdrt: További sa-

játossága volt a sztrájknak, hogy a hatá
rozatlan idej(Inek meghirdetett munkabe
szüntetésbe bevont munkaköröket a vas
út maködése szempontjábóJ a legkisebb 
mértékben határoztuk meg. fgy állt elő az 
a helyzet, hogy a vasút mtiködéséhez ké
pest egy alacsony munkavállalói létszám
mal sikerült a vasutat megállítani. 

-Milyennek lánad a munkáltató tár
gyaló stflusát, magatartását? 

- Ha osztályozni kellene, akkor igen 
rossz jegyet adnék neki. Tárgyalási módsze
re, technikája nagymértékben hozzájárult a 
konfliktus elmélyüléséhez és időbeni elhú
:zódásához. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a 
MÁVRt vezelésélielc technikája csapda volt 
Menetköi.ben ugyanis kiderült, hogy 1999. 
november9-én, a vasúti érdekegyeztető ta
nács ülésén olyan tárgyalási ajánlatot tett, 
amelynek mértélcében nem volt mozgástér. 

Az alkufolyamatok szakirodalma ilyen 
tárgyalási technikát nem ismert, illetve úgy 

említi, hogy ez az a technika, amelyet so
hasem szabad alkalmazni. Aki ilyen tesz 
és eszerint viselkedik, az konfrontációra 
törekszik. Ez a felfogás jellemezte végig a 
MÁV Rt. tárgyalócsoportjának magatar
tását. Mindez tetten érhet6 azokban a tár
gyalási tudósításokban, amelyeket a felek 
tettek, amikor januárban, februárban mei
állapodás-közeli hely7.et alakult ki, a MAV 

Rt. ismét nulla pontra ment vi�za, vagyis 
kerülte a megállapodást. 

- Mindezek alapjdn hogyan foglal
nák össze azokat az érzése}clt is gondo
latokat, amelyek a sztrájk ideje alan ki
alakultak benned? 

- Én a demokracia egyik alapértéké
nek tartom az érdekegyeztetést. Hiszem és 
vallom, hogy a társadalmi feji� egy 
hatékony érdekegyeztetés segfti elő. En
nek megbatmozó kön,ge a munka �a, 
amelybenazmtekegyezldéseredményes
sége a múnkabéke forrása a biztosítéka. 

A magam résr.érffl nagy hittel és re-

ménnyel bocsátkoztam bele az érdek
egyeztetésbe, ám ehhez képest csalódott 
vagyok. A demokrácia tizedik évében, az 
állam legnagyobb vállalatánál gúnyt ffz
tek az érdekegyeztetésbffi. A munkáltató 
eredeti szándéka szerint nem kívánta biz
tosítani az alkufolyamatot. 

- Kiábrándultál? 
-Amiért az érdekegyeztetés szüksé-

gességébe és lehetőségébe vetett hitem 
megmaradt, annak az az oka, hogy a 
tizennégynapos sztrájk alatt sikerült a 
munkáltatót belekényszerít,eni a valódi 
érdekegyeztetésbe. Ennek eredményeként 
születtek meg az aláírt megállapodások 
és a kollektív szerződés. 

Egyébként nagyon örültem, hogy a 
m�vállalói, szakszervezeti oldalon tár
gyalhattam, mert a viták, a csatározások 
közben voltak olyan mélypontok, amelyek 
a túloldalon számomra emberileg vállal
hatatlannak bizonyultak. Mellesleg na
gyon kíváncsi lennék rá, hogy ezt tárgya
lópartnereink hogyan élték meg? 

Az is a krónikához tartozik, hogy 
sajnos, mély sebek keletkeztek a sztrájk 
ideje alatt. Ezért valószínffsíthető, hogy 
a vasúti érdekegyeztető tanácsban az 
egymás iránti bizalom, a szociális part
nerek együttmaködése már soha többé 
nem lehet olyan, mint amilyen a 398 órás 
sztrájk előtt volt. 

- Van-e még valami olyan. amelynél
k/Jl nem fejezhetnénk be ezt az interjút? 

-összegezésként azt mondanám: be
bizonyosodott, hogy a hatékony érdek
egyeztetésnek nincs alternatívája. A mun
kabéke csak a folyamatos, érdemi érdek
egyeztetéssel tartható fenn. Az a felfogás 
és állítás is megerősítést kapótt, hogy a 
SZll'ájk, mint a szakszervezetd:érdekérvé
nyesftéséoek �� fegyvere, igen
ÚI aJkahnasca, hogylltflmlnllfaW� 
lmés meg41lapodásrakény� 

Az MSZOSZ ó.fiáalakult szocialista-szo
ciáldemokrata platformja legfontosabb 
feladatának tartanám, hogy felhívja az 
MSZP és valamennyi baloldali er6 figyel
mét az tíniós csatlakozás emberi tényező
ire. Ezekről a témakörökről magam kifej
tettem a véleményemet az MSZP Balol
dali tömörülésének konferenciáján. 

Legutóbb-számos más kérdés meg
beszélése, egyeztetése céljából-együttmff
ködést kez.deményeztünk a Munkáspárttal 
is. F.z.eket a találkozókat folytatjuk más szer
vezetekkel is. Tesszük ezt abban a meggy6-
z6désben, hogy a szakszervezeteknek ér
dekük a jelenlegi jobboldali kurzus levál
tása. Ebben a felelősségteljes küz.delemben 
a moderátor szerepét kell vállalnunk a bal
oldali politikai erők összefogására. 

- A közeljöw5 tennivalói közül mit 
emelnél ki? 

- A legfontosabb feladatnak a ma
gyar szakszervezeti mozgalom összeren
dez6dését tartom. Úgy vélem, hogy bár
melyik konföderációhoz tartozó szak-

szervezetbe lép be a munkavállaló, egy 
érdek vezérli: szeretne a létrehozott tor
tából nagyobb szeletet kapni._Ez politi
kailag semleges érdek, ám baloldali el
várás. Nem hiszem ugyanis, hogy ha egy 
adott munkahelyen több szakszervezet 
tárgyal a bérek emeléséről, akkor meg
külö:iböztetik egymást pártszimpátiáik 
szerint. Így van ez a kollektív szerződé
seknél és a munkavállalók szociális já
randóságainál is. 

Tehát van egy olyan, (nem is kicsi) 
legkisebb közös többszörös, amely 
megköveteli a hat konföderáció együtt
maködését. Magam az egységszervezet 
híve vagyok, de egy úniós együttmakö
dés mellett tudomásul veszem a jelenlegi 
pluralizmust a szakszervezeteknél. Úgy 
gondolom, ha a közös fellépés nem pusz
tán kinyilatkoztatás, hanem konkrét tett, 
cselekvés, a megtapasztalt sikerek el6se
gf thetik a szervezetek jobb együttmakö
dését és később egyesülésüket. 

- kárpáti-

Véneszteség után 
vérátömlesztést 

GONDOLATOK A SZAKSZERVEZETI 
TÖMEGK OM M UNIKÁCIÓ ÚJJÁÉPÍT ÉSÉNEK 

LEHETÖSÉ GEIRÖ L 

A rendszerváltás a gyökeres megúju
lás lehetőségének ígéretét jelentette a ma
gyar szakszervezeti mozgalomnak. Pon
tosabban fogalmazva jelentette volna, ha 
a szakszervezeteknek a fordulat óta eltelt 
tíz év folyamán nem kellett volna elszen
vedniük a mélyütések, az érvágások, ki
véreztetések egész sorozatát. A legitimi
tás megkérdőjelezése, a szakszervezeti 
vagyon -az eredményes érdekképviselet
hez szükséges anyagi háttér -jelentős ré
szének konfiskálása, az érdekegyeztetés 
rendszerének kiüresítése, a szakszervezeti 
jogosítványok megnyirbálása mellett én a 
szakszervezetek hangtompításra kénysze
rítését, a munkavállalói érdekképviseletek 
tömegkommunikációs lehetőségeinek, 
eszköztárának minimalizálását is a mély
ütések közé sorolom. 

Elvesztettük a Népszavát, amely pedig 
évtizedeken át tekintélyes, nagyhatásó szó
csöve volt a szakszervezeti mozgalomnak. 
Anyagi gondok miattmegsz(Int, vagy terje
delmében és tartalmában elsilányult a szak
mai szakszervezetek sok, nagy hagyomá
nycickal rendelkez6lapja Megritkultak vagy 
egyszert'fenmegbaltalcaz�tiszt
ségviselfflc, bizalmiak mlUlkáját segítő hír
levelek, tájéko7.6dási források. ElUintek a 
szaksmvezetimozgalom mtiködésénekelvi 
és gyakorlati kérdéseit tárgyaló folyóiratok, 
amelyek pedig nemcsak a szakszervezeti 
tisztségvisel6khanem a társadalmi valóság
ra kíváncsi, a közügyekre fogékony embe
rek sokaságát se�az eligazodásban. 

Sorolíuisf�ezt aziS7.onyúan 
nagy vérveszteséget. Nem állítom, hogy 
mindez csak és kiúlólag a konmvat(v
polg6ri pmtpólitibés a karvalytilke tuda
tos töl'etvése;" mtsm vt:zetek: dlen ilP 

dított "egész.pályás letámadás" miatt követ
kezett be. A helyzet ilyen alakulásában -a 
szakszervezeti tömegkommunikáció visz
szaszorulásában, érzékeny térvesztésében 
-nyilvánvalóan szerepük volt a kényszer
helyzetben végig nem gondolt, hibás szak
szervezeti döntéseknek is. Foggal-köröm
mel kellett volna ragaszkodni a mozgalom 
legfontosabb sajtópozícióinak megtartásá
hoz. Legalább a Népszava és az ágazati
szakmai szakszervezeti lapok esetében. 

Bizonyosan sok tanulsággal szolgálna 
az ezek feladásához vezető döntések hig
gadt, elfogulatlan elemzése. Most mégsem 
ezt tartom legsürgetőbbnek, hanem sokkal 
inkább az egész szakszervezeti tömegkom
munikációinak a mai lehetőségekkel és 
szükségletekkel, meg a hosszabb távú igé
nyekkel egyaránt számoló újragondolását, 
újraépítését. Olyan szakszervezeti tömeg
kommunikációs modell mielőbbi kialakí
tását tartom fontosnak, amely aktívan, ér
zékelhetően segítheti a szakszervezetek 
nyomásgyakorló képességének, érdekkép
viseleti pozícióinak megerősítését, eredmé
nyesen ellensúlyozhatja a szakszervezet. 
ellenes politikai -és mai konnán)'7Jlli-li> 
rekvéseket. Érthet6, hogy a kormány nem 
kedveli az er& szakszervezeteket, s annak 
örül, ha a munkavállalók közül minél töb
ben tartják úgy, hogy megvannak 6k szak
szervezet nélkül is, mert ami törvényesen 
jár, az bírósági úton is kikényszerfthet6. 
Kétségtelen, hogy vannak - sőt nem is 
kevesen -, akik így gondolkodnak. Csak 
offenzív, erős szakszervezeti tömegkom
munikációval oszlathatók az ilyen mndé
kosan táplált, veszélyes tévhitek. 

A tőke hatalmának térnyerését, a szak
szervezet-ellenes politikai törekvések' 
feler6södését és a munkavállalók növek
vő kiszolgáltatottságát csak olyan szak
szervezetek képesek csökkenteni, ame
lyek az elszenvedett sólyos vérvesztesé
geket tömegkommunikációs vérátömlesz
téssel pótolják, s érdekképviseleti, érdek
védelmi tevékenységük eddiginél� 
sabb, offenzívebb megjelenítésével adják 
közre mindazt, amit a tárgyalóasztalnál 
vagy más módon tesmek tagságukért. S 
e téren nemc,ak a konföderációknak, az 
ágazati-szakmai szakszervezeteknek, 
hanelll éilelíl megyei, városi tesdlleteinet, 
s&a munkahelyi � di 
,,..,koakai;egyes�fa&Ok
nak ia SOi: a tennivalójuk. 

(Foljfllt4H,f. ol4tilo,i. .. J 



4 MAGYARVR 
Felfelé a lejtőn 

AVAGY EGY ALAPSZERVEZET LÁBADOZÁSA A TRAUMA UTÁN 

Az 1998. novemberi üzemi tanácsi 
választások eredménye megdöbbenést 
és csalódottságot keltett a VSZ miskol
ci Tiszai-pályaudvar alapszervezete tag
sága és vezetése körében, hiszen az elő
ző ciklushoz képest-amikor az ÜT-ben 
többségben voltak a VSZ tagjai-egyet
len jelöltjük sem került be a testületbe. 
Az okokat vizsgálva nem a véletlen míi
\'e volt ez a tény, hanem egy folyamat 
betetőzése, illetve mélypontja. 

Két fő momentum volt a meghatáro
zó: egyrészt az ellenlábas szakszervezet 
agresszív, nem mindig etikus tagszervező 
tevékenysége, másrészt az akkori vezetés 
kissé kényelmes stílusa. Nem tudták ellen
súlyozni a másik szakszervezet lépéseit, 
nem \'Olt megfelelő kapcsolat a tagsággal. 
Ennek az lett a következménye, hogy asza
vazati arányt tekintve szoros volt ugyan az 
eredmény, de egyetlen VSZ jelölt sem kapta 
meg a szavazatok többségét. Így állt elő az 
a helyzet, hogy a több mint 1 OOO fős kol
lektívából a VSZ tagságnak nincs képvi
selője az ÜT-ben. Az 1990-es évek 800 fős 
tagsága 278-ra olvadt. Ebben a helyzetben 
a korábbi vezetés nem vállalta az új feltéte
lek mellett a feladatot és az alapszervezet 
1999 februárjában új titkárnőt (Papp Jó
v,efne') és elnököt (Schnek Z.Oltán) vála�z
tott. Azóta jó tíz hónap telt el és az év utol
só kibővített szb. ülésén módom volt meg
hallgatni a titkár és a bizottsági tagok be
számolóit és a szünetben a testület tagjai
val is szót váltani. Beszélgető társaim több
sége egyetértett azzal, hogy a váltás óta 
élőbb a kapcsolat a tagsággal, sokkal több 
információ jut el a szolgálati helyekre, gyor
sabb a reagálás a felvetett problémákra. 
Megerősíti e;:,t Bubonyi István, a Miskolci 
rendező-pályaudvarról és Simkó István, aki 
a Regionális Vasutaknál dolgozik. S;:,ékely 
Csaba szerint nem megfelelő a főbizalmi 
rendszer. fölösleges. az információ kevés, 
mindenkivel el kellene beszélgetni. Vélemé
nyét nem osztották a többiek. 

ISO 9001 (l 
TÜV 

@�C;su' 
DIN-EN 729-2 

Ez egyszertien lehetetlen - mondja 
Madarász György sajószentpéteri for
galmista- mert nagyon széttagolt a terü
let, egy-egy állomáson néhány tag van, 
képtelenség mindenkivel egyénileg be
szélgetni. Az viszont nagyon jó gyakor
lat, amit az új titkár követ, hogy bizonyos 
időszakonként végigjárja a területet és az 
ottani vezető jelenlétében beszélik meg a 
tagok részéről felmerülő kérdéseket. A 
váltás óta sokat javult a helyzet, élőbb a 
tagsággal a kapcsolat. Pappné beszámo
lójában három dolgot emelt ki, amit célul 
tffzött maga elé az új vezetés: a gazdasági 
dolgok rendbetétele, a tagszervezés és a 
kapcsolattartás a tagsággal és a helyi ve
zetéssel, az információ oda-visszaáram
lásának megteremtése. A segélyezési bi
zottság múlcödése folyamatossá vált, 
megállt a tagság fogyása, s bár havonta 
3-4 új belépő volt, az áthelyezések, a 
nagy fluktuáció miatt nem érzékelhető a 
létszám növekedése. Elsősorban az új fel
vételes fiatalokkal igyekeznek kapcsolat
ba lépni. A nyíltság, a nyitottság a jellem
ző az új vezetésre, sok segítséget várnak 
mindazoktól, akik szakmailag tudják kö
veteléseiket alátámasztani. Jó példa erre 
a személypénztárosok munkakörülmé
nyeivel kapcsolatos ügy. A titkár mun
káját segíti két helyettese-Simkó István, 
a Regionális Vasutak területén, míg Nagy 
Károly a forgalmi szakszolgálatnál tartja 
a kapcsolatot a gazdasági vezetéssel. Új 
elem, hogy létrehoztak egy ellenőrzési 
bizottságot, akik a munkajogi, illetve kol
lektív szerződésben rögzített jogok érvé
nyesülését ellenőrzik az alapszervezet te
rületén. (Pl.: vezénylések, túlóra, mff
szakpótlék elszámolása, stb.) 

Pappné nagyon temperamentumos, 
nem szereti a mellébeszélést, a fölösle
ges, lényegtelen dolgokat: 

-Ha én elkészítek, megfogalmazok 
egy emlékeztetőt, amit tovább küldök a 
VSZ központba, akkor elvárom, hogy 

abban érdemi lépés történjen, mert más
különben értelmetlen az én és munkatár
saim fáradozása, elveszítjük a hitelünket 
az emberek előtt. 

- Nem vagyok hajlandó szabálytalan 
és elvtelen dolgokhoz nyúlni, hogy ver
senyre keljek a másik szakszervezettel. Aki 
a pillanatnyi előnyért feladja az elveit. az nem 
biztos, hogy erősítene minket, ha marad
na. Mindenkit megpróbálunk észérvekkel 
meggyőzni. de nem minden áron. 

Az állóvíz megmozdult, az eltelt ki
lenc hónap azt mutatja, hogy lehet új ala
pokról elindulva, más módszerekkel és 
stílussal eredményesen dolgozni. Egy 
alapszervezet megindult felfelé, de még 
nincs a hegygerincen, jó néhány nehéz 
szakasz még előttük van. Ha van hit, kö
zös akarat és segítőkészség, előbb-utóbb 
a siker sem marad el. 

Kép és szöveg: Orosz Tamás 

,, 

M�V 
VASJ 

Járműjavító és Gyártó Kft. 
ÖNORM M 7812, DIN 6700 

Bzmot 
D 

Tevékenységi körünk: 
• vontató járművek ( dízelmozdonyok) javítása, korszerűsítése, gyártása 

• vontatott járművek fővizsgája, főjavítása, átépítése, gyártása 
• 4 tengelyes személykocsik fővizsgája, átalakítása 

• Bz motorvonatok javítása, korszerűsítése 
lnterPici motorkocsi és vezérlőkocsi gyártása 

Szolgáltatás: 
• láng- és plazmavágás 

'• nagypontosságú fémmegmunkálás 
• szemcseszórás 

• alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése 

9700 Szombathely, Szövő u. 85. 
Tel./Fax: (94) 313-313 Vasúti telefon: (07) 28-05, 29-31 

2(ID MÁRCIUS 

BESZÉLJÜK MEG! 

Tagdíibelizetési rajt 
áprilisban 

A KHVM miniszter jogászai bir
kózónyelven szólva állítólag fogást ta
láltak a három reprezentatív szakszer
vezeten. Nem vonják le többé közpon
tilag az 1 %-os tagdíjakat. Dr. Bajnai 
Gábor, vezérigazgató-helyettes jóelőre, 
január 12-én tudtul adta (immár kér
lelhetetlenül), hogy véget ért egy fejezet. 

- Van-e kiút?-kérdeztem meg március 
l-jén Bottlikné Gajda Juliannát6l ( a ké
pen), a VSZ akkor még pénzügyi osztály
vezetőjétől. 

-Amit javasolnék-hisz tagdíjbesze
désről van szó- az nem több annál, hogy 
akinek amúgy is van lakossági folyó
számlája, adjon egy rendszeres átutalási 
megbízást pénzintézetének. Tagunk így 
egy évben csak egyszer fog intézkedni 
saját tagdíjának sorsa felől. Megbízható
an levonják, a VSZ központilag kezeli. 

- S akinek nincs lakossági folyó
számlája? 

- Vele, ha szándéka ezzel egybeesik, 
szeretnénk folyószámlát nyittatni. Epp ezért 
felvettük, megszerveztük az OTP-vel, a 
Postabankkal a kapcsolatokat. Ahol több 
számlanyitás is várható, oda egyébként sze
mélyesen mennek ki a pénzintézetek mun
katársai. Lesz, aki ettó1 eltérő megoldást vá
laszt, mert lakhelyén csak takarékszövetke
zet található. Ám mindenhol igyekszünk az 
ügy érdekében mozgósítani. 

-S ha kés;:pén;:,ben óhajtfi;:,etni a tag? 
-Úgy az alapszervezet szedi be, szi-

gorúan ügyelve a pénzkezelési szabályok
ra. Ám nagyon kívánatos volna, ha a tag
díjaknak csupán elenyésző hányada gyú1-
ne így össze. Különben várható, mivel a 
munkáltató szakszervezet-ellenes mezbe 
öltözött, hogy munkaidőben a munkahe-

lyen "finoman szólva" nem lesz majd al
kalma a megbízottnak összegyffjteni az 
esedékes tagdíjakat. 

-Mire számít? 
-A tagság megértésére, aktív magatar-

tá�ára. s arra, hogy rajta is múlik saját szak
szervezetének életképessége, gyengülése, 
vagy megerősödése. Egyébiránt a tagnyil
vántartás alapjául is szolgál a jövőben az 
egyéni tagdíj beszedés, vagyis az átutalás. 
A munkáltató pedig majd így szerez bizo
nyosságot arról, hogy valójában hány ta
gunk is van, hisz ne felejtsük, taglétszám 
után vehető igénybe a sokszor hangozta
tott munkaidő-kedvezmény, s azt se rejtsük 
véka alá, hogy minden tagunk elsősorban 
befizetett díja után élhet jogaival. 

sz.cs. 

Vérveszteség után 
vérátömlesztést 
GONDOLATOK A SZAKSZERVEZETI 

TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK 
LEHETŐSÉGEIRŐL 

(. folytatás a; ef<jz(i oldalról) 

Még akkor is, ha köztudott, hogy a 
szakszervezeteknek milyen kevés pénz
bó1 kell megoldaniuk feladataikat, 

A Népszava tulajdonjogi visszaszerzé
sének megkísérlése a mai sajtópiaci viszo
nyokat ismerve természetesen irreális vállal
kozás lenne. De a Népszayának is érdeké
ben állna többet foglalkozni a tágabb érte
lemben vett érdekvédelmi témákkal, a mos
taninál markánsabban megjeleníteni mind
azokat a társadalmi. gazdasági, szociális 
gondokat-bajokat. amelyekkel a munkavál
lalói érdekképviseletek, a szakmai és a civil 
szervezetek naponta találkoznak. Nem a 
szakszervezetek szervezeti életének vissza
csempészését ajánlom a lap ha�ábjaira mert 
ez nem érdekli az olvasókat, hanem a min
dennapi munkájukból élő embert foglalkoz
tató ügyek gyakoribb és tudatosabb feldol
gozá�ára gondolok. Arra, hogy ismét a kis
emberek lapja legyen a Népszava. Ha így 
tenne, jelentős olvasói bázist nyerhetne a 
munkavállalói érdekképviseletek és a lakos
sági érdekeket képviselő civil sz.ervezetekré
vén. Akár a legnagyobb példányszámú na
pilappá is válhatna Sem a sz.erkesztőség, sem 
a szakszervezetek számára nem lenne ha
szontalan egy közös tárgyalóasztalnál végig
gondolni, hogy a kölcsönös érdekeket fi
gyelembe véve. mivel és milyen feltételek 
mellett segíthetnénk jobban egymá� törek
véseit. S a tárgyalóasztal sz.akszervezeti ol
dalán ott ülhetnének mind a hat -érdekkép
viseleti szempontból reprezentatív - szak
szervezeti konföderáció képviselői. 

Érdemes lenne azt is újragondolni, mi 
módon lehetne feltámasztani a korábbi
nál olcsóbb előállítási feltételekkel ismét 
megjelentetni a megszűnt ágazati-szakmai 
szakszervezeti lapokat. Most nagyobb 
szükség lenne rájuk, mint a rendszervál
tás előtt. Elképzelhetőnek tartanám akár 
szakmacsoportok. rokonszakmák közös 
szakszervezeti lapjának kiadását is, hi
szen az érdekképviseleti, munkavállalói 
gondok-bajok sok esetben azonosak, 
függetlenül attól, hogy hány szakszerve
zethez. konföderációhoz tartoznak egy
egy szakma dolgozói. 

Az offenzívebb tömegkommunikáci
óra adna lehetőséget az is, ha gyakorib-

bá tennénk az országos vagy regionális, 
esetleg megyei szakmai érdekképvisele
ti fórumokat, kerekasztal-beszélgetése
ket. egyéb tanácskozásokat. Ezeken a fó
rumokon a teljes nyilvánosság előtt ke
rülhetnének terítékre egy-egy szakma 
munkavállalóit foglalkoztató gondok, s 
a szakszervezetek ezekkel kapcsolatos ál
láspontja, a megoldást előmozdító aján
lata, igénye, követelése. 

A szakszervezetek érdekvédelmi-ér
dekképviseleti munkájának egyik gyenge 
pontja, hogy éppen abból a közegből jut 
kevés híradás.jelzés az országos és a helyi 
tömegkommunikációs eszközök- televí
zió, rádió, lapok -szerkesztőségeibe, amely 
a legközvetlenebb kapcsolatban van az ér
dekvédelmi szolgálatot igénybe vevőkkel. 
Az alapszervezetekre, a munkahelyi szak
szervezetekre gondolok, �éha a bajba ju
tott magánügye marad, hogy kiállt mellette 
a szakszervezet. Pedig haszonnal járna, ha 
nyilvánosságra kerülne, megírná a helyi 
lap, "ügyet" csinálna belőle legalább a he
lyi rádió, televízió. Az ilyen esetek meg
szellőztetése óvatosabbá tenné a munkavál
lalói jogokra nem sokat adó munkahelyi ve
zetó1cet, s bátrabbá a jogaiban korlátozott 
munkavállalót, hogy a szakszervezet segít
ségét kérje, s ne nyugodjon bele a számára 
sérelmes főnöki döntésbe. 

Sok esetben azért nem jutnak el ilyen 
információk a szerkesztőségekbe. mert 
egyszerűen nem gondol rá senki, hogy az 
ügy megérdemelné a nyilvánosságot, az 
érintett pedig kényelmetlennek tartja, hogy 
ő maga kezdeményezzen ilyesmit. Ezért 
érzem szükségét annak, hogy munkahelyi 
és városi, megyei szinten egyaránt legyen 
valaki a szakszervezeti testületben, aki kü
lön feladatnak tekinti a kommunikációs 
munkát. a szakszervezeti tevékenység nyil
vánosságot érdemlő ügyeinek "szállítását" 
az újságírók számára. 

A nyilvánosság az érdekképviseleti 
munka tüzérsége. Tőkés viszonyok kö
zött különösen fontos növelni ezt a tűz
erőt, hogy fel tudjuk venni és állni tud
juk a versenyt a tőke és a politikai hata
lom helyzeti előnyével. 

Szathmári Gábor 
a SZEF sajtómenedzsere 
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Beteg szívek újabb panaszai 2000-ben ' 
Mottó: "\Hr állott, most kőhalom 

Szanatórium helyett sírhalom" 

A MÁV balatonfüredi kis -megmaradt-rehabilitációs intézetében hónapok óta éjjel-nappal rettegnek a mind közelebre tartó riasztó események bekövetkezésétől. Orvosok, nővérek, betegek egyaránt... Nem gyávaságból... Az övön aluli ütés fájdalmától. Hogy mién? Ez év márciusában kiírják a kht-ra, azaz pályázatot hirdetnek meg a jelenleg teljes joggal betöltött igazgatói és gazdasági vezetői állásra ... júliustól pedig önálló intézetté válik a szanatórium, melynek további működéséhez "csupán anyagi és személyi feltételek" hiányoznak. Szinte érthetetlen! Igaz ez? Önállósul hat az az intézet, amit 1977-ben a MÁV dolgozói "szószerint értendő" személyes fizetésükből, önként felajánlott forintokból, szinte saját kezt11eg építettek fel? 
Ki lehet itt az eladó? És ki a vevő? Magyar, vagy külhoni? Úr, vagy elvtárs. Ki akarhatja a beteggé, rokkanttá vált honfitársaink saját közös házát pénzért eladni, vagy megvenni? Kihúzni a gyógyulni vágyó emberek alól még ezt a kis talajt is? Ugyanis a "régi" egészségügyi intézetek évek óta luxus szállodákká váltak, amit a "csak dolgozó" ember képtelen megfizetni se önmaga, sem a családja számára. Hová tart már a magyar egészségügy, ha még egyáltalán "ügy"? Itt a kis szanatóriumban jelenleg és évekre visszamenően nagyszenl orvos- és ápolóközösség dolgozik. �gig csepp volt a tengerben, de élt és éltetett. Testet, lelket gyógyítva életeket hosszabbított. Nemcsak fizetésért. Humánumból és emberszeretetből. Nem tudnánk-e mégis valamiképp erkölcsileg összefogva leállítani ezeket a sötét maszkba öltözött, aranyborjút építő kezeket? Nincs elég bajunk még? Nincs még 

elég periférián élő a beteg és öreg? Arra nem gondolnak, ha kivágják, vagy kiszárítják a fa gyökereit a fa törvényszenlen elpusztul? Mert az ember törvénye is ez. Az egyik híres író (Hemingway) szerint a ''Fegyverek néha visszanéznek". Ez már nem eladás-vevés kérdése. Ez árulás. És ha itthon Magyarországon ezeket nem hagyják abba, akkor Európa helyett-ha még marad élő magyar -mehetünk vissza Ázsiába a nomádok közé. Jó lenne mást, tisztább perspektívát felmutatni. Nem acsarkodni, egymást gyalázni, kifosztani a "kivagyiság" hatalmával és gőgjével. Jó lenne egymással összefogni és szívünkben megélni a magyar imádság szavait "Balsors akit régen tép, hozz reá víg esztendőt". Vajon saját és a jövő nemzedék, gyermekeink fennmaradásáért nem kellene-e inkább- mint a vasúti dolgozók tették 1977-ben-testet-lelket építeni? Vajon, mikor köszönhetünk így szívből, tiszta erkölcsiséggel: Jó reggelt Magyarország! Van-e még a gyakorlatban nemzeti közszellem, vitalitás? Mert magyarságunk elsősorban nem határokkal elzán területen. hanem bennünk és általunk él. És sorsunk tényleges alakulását nem a Parlament dönti el, sem Kelet, sem Nyugat. Mi magunk! Ott, ahol élünk, lakunk, szeretünk, dolgozunk. vagy gyűlölünk. Ez az igazi történelem, "hús-vér" politika, amelynek élő hordozó sejtjei mi vagyunk. Csak ebből születhet meg az "igazi" nemzeti etika, amely minden magyar állampolgárt nemre. fajra. vallásra való tekintet nélkül boldoggá tenni hivatott. 
özv. Kovács Istvánné 1015 Budapest, Hunfalvy u. 1 1 .  

Tisztelt levélíronk! Közérdekű sorait megkiild
hetnénk G6gl Árpád egész.ségiigyi miniszternek is, 
de mivel kht-ról van s;:.6, Katona Kálmán titkársá
ga kapja meg levelét. Üdvözli S�alai Csaba. 

--------------------

Közgyűlési meghívó 
A Vasutas Önkéntes-és �!;'ft;ztár K� 
-;::ft,mftr __ j7W:J,j-

a MÁV Rt. Bevételellenórzési lgazgotósóg konferenciatermében (Budapest VI., Nyugati tér 1-2.) kerül megrendezésre 
N A P I R E N D :  

1) A Vasutas Önkéntes- és Mag6nnyugdíjpénzt6r 1999. évi mérleg- és beszám�ló ;elentése 
2) Az Ellenőrző Bizotts6g 1999. évi besz6molóia 

3) Zárszó 
A küldöttek részére névre szóló meghívói és a napirendhez frósos elóterjesztést küldünk. A napirendhez tartozó iratok 2000. március 15-tól megtekinthetók a Vasutas Nyugdijpénztár székhelyén (8udapest1 VI. ker., Andrássy út 66. 11/209 .). Amennyiben a Küldöttközgyúlés határozatképtelen, a megismételt Küldöttközgyűlés időpontja 2000. április 20. 1030, vóltozatlan helyszínen és napirenddel. 

a Vasutas Nyugd1ipénztár Igazgatótanácsa 

Klubszövetség a Millenniumért 
A Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségét a Fővárosi Bíróság 1999. évi július 6-i végzésével közhasznú szervezetté nyilvánította. A jövőben tehát a "Klubszövetséghez" tartozó helyi klubok nyitottá váltak és rendelkezésére állnak valamennyi időskorúnak, aki a klub szolgáltatásait igénybe kívánja venni. A településeken mll'ködő klubok feladata, hogy ez a lehetőség közismertté váljon és növekedjék az érdeklődés. A klubok januártól az eddiginél is tartalmasabb, színesebb, gazdagabb klubélettel várják az érdeklődőket. Ez év során a Millennium méltó megjelenítésének ünneplését tartják legfontosabb céljuknak országszerte a kulturális intézmények. művelődési központok, így a vasutas nyugdíjas klubok is. A klubszövetség és a hozzátartozó helyi klubok ez évben is az eddig kialakult gyakorlatnak megfelelően Budapesten, Szolnokon, Tapolcán, Békéscsabán, Székesfehérvárott, Pécsett, Balassagyarmaton, Monoron rendeznek a vonzáskörzetükbe tartozó klubokkal közös találkozókat a Millennium jegyében. A jubileumokat színes. nívós ren-

dezvényekkel ünneplik meg az5. IO, 15, 20. 25 he egyre jobban ismert és működő klubok. Az ezredfordulóhoz kapcsolódó, a magyarságot általános és konkrétan érintő eseményekre történő emlékezés jegyében szerveződött Budapesten a Törekvés Művelődési Központ éves kulturális programja valamennyi Budapesten és környékén mll'ködő helyi klub részére. A míivelődési központ jó lehetőséget nyújt és magas színvonalú programot biztosít a résztvevő. de az ilyen feltételekkel nem rendelkező klubok tagsága számára. A "Töri"-ben változatos. közös szervezésíI kulturális esemény megtartására nyílik lehetőség. A közösen kialakított és havonkénti rendezvényekre neves előadók. politikusok. ének- és zenekarok. művészeti együttesek kérhetők fel vetélkedők. társadalmi és családi események megtartására. A klubszövetség támogatja és segíti a millenniumi megemlékezést, programok, helyi regionális és közös rendezvények sikeres megtartását. A "Szövetség" -tervezte területi és központi rendezvények programjáról lépésről-lépésre tájékoztatjuk olvasóinkat. 
Hegedűs Károly 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OKTATÁSSZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTŐ 

TANFOLYAM 
indul 2000. április 6-án a pécsi Regionális Oktatási Központban 

A tanfolyam 240 órás, heti egy alkalommal, OKJ-ben szerepel. A tanfolyamot a SZÓKRATÉSZ Külgazdasági Akadémia és a MÁV Rt. közösen szervezi. 
Jelentkezni 2000. március 30-ig lehet. 

86vebb lelvilógosílóst a MÁV Rt. Regioláls Oktat6sl Közpo■tbaa (Pécs, Indóház tér 2.), ill. telefonon: (72) 215-611/14-08, 222-789, vagy üzemi: 05/14-08, 05/12-61 kérhet. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lapunkat rendszeresen szemlézi „ OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT 
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MAGYARVR 
----------------------· 

•VASÚTI JÁRMÜVEK JAVÍTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ• 
: MAGYARORSZÁGIGAZDASÁGITÁRSASÁG : 
I 1898-1998 az ISO 9002 szerinti TÜV 

I 

1 •••••■ tanúsítással a német EBA I 

1 e 
J 

járműjavítási és D801 1 

1 gyártási engedélyével, 1 

1 
valamint német és osztrák 

1 hegesztési engedéllyel 
1

1 
nyitott és különleges kialakítású 1

1 , teherkocsik (kamion-, és 

2(ID MÁRCIUS 

1 IVIAV .PEBIJE�ENI személygépkocsi illetve 1 

1 JARMUJAVITO KFT. �fa1:trr�����ftó 
kocsik) gyártására, 

1 -------
- j 
e vett 
·ára 

1 4034 Debrecen, Faraktár u. 67. • vasúti tartály- és teherkocsik 1 

1 
4���f�n�brii)�•56\fo3 gyártására, átalakítására 1 

1 
Telefax: (52) 314-725 vasúti tartálykocsijainak bérbeadására 

I 

1 
E-mail: dbJarmü@mail.elender_hu vasúti tartály- és teherkocsik javítására 

I Bankszámlaszám: ABN-AMRO BANK 
• muzeális, nosztalgia és vasútüzemi 

1 
1Cl200004-34016426-0CXXXXXJO 

1 Ad6igazgatásiszám: célú kocsik felújítására 
1 

111
4-ffll200 daruk, és egyéb nagyméretű 1 

• r
r 

1
;\ acélszerkezetek gyártására 

I TÜV 
1 Vállalkozási Osztály 1 

1 :, E.� _1s0 eoo2 Tel.: (52) 315-792 1 . Fax: (52) 314-725 
1 \.::.e _ vasúti tel.: 03/29-86, 03/29-87 1 
·---------------------· 

"Mint egy virág, olyan vagy, 

oly tiszta, szép, szelíd 

Elnézlek és szívemhez 

a bánat kiizelít." 

Heinrich Heine 
fordította: Kipes Giz.a 

MÁV ÉSZAKI 
JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. 

• Vasúti járművek és részegységeinek gyárlása 
és javítása 

• Villamos forgógépek, transzformátorok 
javltása, tekercselése, vákuumimpregnólóso 

• Acélszerkezetek gyártása, szerelése 
• Alkatrészek megmunkóláso, fogaskerék� 
• Forgattyústengely-köszörülés 
• Keménykrómozás, ónozás, fémszór6s 

� 
Nr. 75.100.5995 DIN EN ISO 9002 

11 01 Budapest, Kibányal út 30. 
Telefon: 260-2185, 263-1814 

Telefax: 260-6566 

Nyugdíjas szemmel 
A vasutasok kéthetes sztrájkja nem erősítette a szakma társadalmi megbecsülését. A keserves alkudozások révén megszületett "munkabéke" egyik oldalról sem tekinthető "győzelemnek". Az a fájdalmas. hogy közben gyengült a vasutas szolidaritás, csökkent a vasút árufuvarozási és személyszállítási versenyképessége. Eredménynek csak az könyvelhető el. hogy ez a "tárgyalásnak nem nevezhető" (S�ab6 Irá1116/ idézve) vita lezárult. A menetközbeni nyilatkozatok -néha a riporterek és újságírók híréhségétől vezérelve-elhomályosították a lényeget. \álóslinű ez is hozzájárult ahhoz. hogy a nyugdíjasok többsége nem híve a bérharc eme formájának. A korábbi évek szakszervezetek által kiharcolt béremelési sikereit azért nem tartják valósnak, mert a rendszerváltás óta 1998-ig az aktív keresők reálbér színvonala 25%-kal csökkent (a nyugdijak vásárlóértéke a KSH adatai szerint 30%-kal !). Amit a vasúti vezetők az egyik oldalon a szakszervezetekkel együtt elfogadtak, azt a másik oldalon az infláció semmissé tette. Közben tízezrek kerültek az utcára. A vasút műszaki elmaradottsága már közel 500 milliárdos nagyságrendű. Ismét kísért a vasúti mellékvonalakjelentős mennyiségének megszüntetése. A 140 ézer fős vasutas nyugdíjas társadalmi réteg körében félelmet kelt, ha a vasút országos átlagnál valóban fejlettebb jóléti és szociális rendszerét. csak a MAY Rt. egyre csökkenő létszámához akarják méretezni. A vasútegészségügy viszonylagos önállóságát is mk nagy nehézségek árán sikerült megmenteni. pedig ennek megteremtésé-

ért a vasutasok anyagi áldozatot is hoztak. Ezek a feltevések csak villanásszeríien -kevésbé tájékozott "nyugdíjas szemmel" - mutatnak rá a bérharcon túlmutató munkavállalói érdekvédelem feladataira. A sztrájk befejezése után központi kérdéssé vált a szakszervezeti tagdíjak központi levonásának beszüntetése. Ez az intézkedés néhány hónapos határidővel. valóban alkalmas a sz3½szervezetek működésének ellehetetlenítésére. Evek óta nincs valamennyi szakszervezeti tagot átfogó bizalmi hálózat, nincsenek tagkönyvek és bélyegek. Ki kell alakítani az átutalások rendjét és alkalmazkodni kell az adózási jogszabályokhoz. Előbb-utóbb azonban mindez kialakítható és hosszabb távra a tagdíjak bizalmiak útján történő beszedése, a szakszervezeti mozgalom megerősödését, a vezetőség és a tagság közötti jobb informális kapcsolat megszilárdulását eredményezheti. A háború után ez a rendszer, az újonnan alakult és egyetlen vasutas szakszervezetnél jól működött. Egy bizalmihoz 6-8 fő tartozott. Mindenkinek volt tagsági könyve é� abba ragasztották havonta a bélyeget. De a mozgalom lényege. az oda-vissza történő tájékoztatáson és eszmecserén alapul. A vezetés nem szakadt el a tagságtól. Igaz azonban, hogy a későbbi években formálissá vált a munkavállalók érdekvédelme, és a szakszervezeti mozgalom a pártpolitika eszközévé süllyedt. Ez a helyzet napjainkra gyökeresen megváltozott. Lassan kialakuló kapitalista rendszerünk az Európai Unió felé tart. A küszö-

böt azonba,i nem lehet a szakszervezetek által képviselt. erős munkavállalói érdekvédelem hiányában átlépni. Globalizálódó világunkban a tőke érdekeit nem lehet szentelt vízzel, vagy ráolvasással korlátozni. Jó lenne a fejlettebb országok tapasztalatait figyelembe venni. A XX. század a motorizáció, a közutak fejlődésének százada volt. Nyugat-Európában az autópályák építésénél óriási területeket lebetonoztak. Ennek ellenére a közutak túlzsúfoltsága néhol katasztrófális, a levegő szennyezettsége pedig nőttön-nő. A XXI. században valószíníI, hogy erősödnek az ökológiai követelmények. A tiszta víz és a tiszta levegő a legnagyobb értékké válik. Ez segíti elő a kötöttpályás közlekedés reneszánszát. A vasutasok -akiket a szó nemes, igazi értelmében annak lehet nevezni - szakszervezeti hovatartozástól és beosztástól függetlenül abban érdekeltek, hogy a jövő vasútja jobban alkalmazkodjon a fuvaroztatók, illetve utasok igényeihez, minden beosztásban magasabb vasúti szaktudással, fegyelmezett munkával szolgálják az országot. Egyúttal jobb munkakörülményeket és európai szintíI bérezést biztosítva valamennyi vasutas dolgozónak. A vasutas nyugdíjasok meg abban reménykednek, hogy eközben a hagyományos vasúti értékek, a saját munkájukkal is megteremtett jóléti és szociális intézményhálózat, illetve gondoskodás nem válnak a reformok áldozatává. 
dr. Kun Dw6 

----------------------- -- ----

Figyelem! Sztráiksegély 
Tájékoztatjuk a Vasutasok Szakszervezete tagságát, hogy a 2000. januári 60 órás sztrájkban résztvevő szakszervezeti tagok "sztrájksegélyét" a Vasutasok Szakszervezete 2000. február 3-án utalta át az alapszervezetek folyószámlájára. A 2000. februári 14 napos sztrájkban résztvev� "sztrájksegélye" 2000. március 3-ig kerül átutalásra azoknak az alapszervezeteknek, akik az utaláshoz szükséges forintadatokat a területek útján 2000. március 2-ig beküldték a VSZ Pénzügyi és Ellátási Osztályára. A 2000. március 2-a után érkező kimutatások alapján az utalás folyamatosan történik. 

Pln%iigyi Is Ellátási OsrJdlJ 
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"Felfogásom szerint ugyanis 

ast.aksze,vezet a legderni:ikra
tíkusabb , a legemőeri/J1j, elvű 
emberjogi szervezet. Ennék 
megfelelően ma lényege$ tü
log a munkavállalók felvilágo
sítása jogaikr6l és dnndk �iz
tosftása, hogy jogaikat meg
védhessék, érvényesfthessék." 

Vaddsz János 

ADY ENDRE A szolidaritás kölcsönkenyér AKTUÁLIS 

Anya és 
leánya 

Anyám, az arcod úgy tüzel most 
S könnyeidet rejtegeted: 
Vajjon mi van édes apámmal? 
Megint beteg? 

' 

Vagy fejét szomorún lehajtva 
Búsul egy hideg sztrájk-tanyán? 
Mi lesz velünk és mindig így lesz, 
Édesanyám? 

''Nem, kis lyányom, nem lesz így mindig, 
De te ne búsulj, de dalolj, 
Már készül a te boldogságod 
Tán valahol." 

"Kis lyányom, szörnyű e z  az Élet, 
Csupa örökség s csupa vád. 
A te jövőd ért i z zad, harcol 
Édesapád." 

EGY ÉVE TÖRTÉNT! 

NEM! NEM CSERÉLTÜNK ÖSSZE FÉNYKÉPEKET!  Emlékezzünk! Ta
valy márciusban, a borsodi szénbányák likvidálását a Vasutasok Szakszerve
zete sem hagyta szó nélkül Kazincbarcikán. E felvétel - bár ismerős - ma ak
tuálisabb, mint valaha, s azért is tesszük közzé a Dob utcai események után, 
mert ahogyan mondják: "ma nekem, holnap neked". Forn: oRosz TAMÁS 

Annak idején nem siketült találkoznom az 
Ukrajnából átküldött (átkénysz.erített?) moz
donyvezetővel, aki saját gépével tolatott, futká
rozott Záhony térségében, ahol egyébként tojás
sal dobálták meg magyar kollégái, - figyelmez
tetésül. Nem sikerült találkoznom a szombatis
ta, sztrájktörő mozdonyvezetővel sem, aki Nyír
egyháza alól az állomásfőnökök segédletével egy 
hosszú olajtartály-szerelvénnyel "húzott el", s túl 
az elégséges szolgáltatáson tán meg sem állt 
Dunaferrig. Nem volt ő ámokfutó, csak éppen 
megkontrázta több ezer társa harcos igazát, aka
ratát. majd élvezte -éppen az őbérharcuknak kö
szönhetően - a sztrájk később beérett gyümöl
cseit, az új KSZ-t, az inflációkövető béremelést, 
meg a többiekel Azokat a vívmányokat, amelye
ket megtartva és megőrizve, újból ki kell csikar
ni egy elkeseredett erkölcsi küz.delemben a mun
káltatótól, a MÁV Rt.-től. 

S most ez a pár tucat, aligha megtévedt 
mozdonyvezető nagyot markolt a hosszú fuva
rokért. Megjutalmazták a legjobbakat. Nem tud
ni mennyivel, mert a Népszabadság március 23-
i számából csak azt olvasni. hogy a vezérigazga
tó-helyettes elhárította a jutalom összegére vo
natkozó kérdezősködést. Mondván ennél jóval 
nagyobb a vasúttársaság erkölcsi elismerése. 

Tehát az a sokezer sztrájkoló vasutas. aki 
saját szociális helyzetének, bérezésének jobbá 
tételéért küzdött, erkölcstelenül szüntette be a 
munkáját. A formális logika legalább is ezt a 
következtetést kínálja számomra. 

Ezt az édeslötty jutalmat, amely példát
lan a maga nemében, visszakézzel az rt. azok
nak a tízezreknek az arcába is csapta. akik vi
szont megfélemlítetten vették fel a munkát. 
hiszen valamennyi - legyünk már humorban 
is következetesek - nekik is járt volna. 

Persze oklevél. érem nélkül. Egy barátsá
gos köszönömöt azért adhattak volna. Egy mi
nisztériumit. Egy Dob utcait. Ám ezek szerint 
a jutalmazások alkalmával már mégsem voltak 
jók, mert biz' a nem sztrájkolók nagytöbbsége 
csendesen szolidarizált. s e nagy többség nem • 
írta alá a felhívást, hogy "fejezzétek már be!" 
"Elég volt!", vagyis sztrájkerkölcsből nem en
gedte magát elsüllyeszteni. 

Most azonban annál inkább furcsállja. hon
nan van (miből?) a MÁV-nak sztrájkletörők jutal
mazására - mindegy milyen címen' - ennyi pén
ze a nagy költségkoplaiás, beruházásínség idején. 

S ha már a mozdonyvezetők, a jegy1izsgá
lók. a szakszervezeti tisztségviselők havi "csil
lagászati" keresetét a sajtó nap. mint nap köz
readta -felhergelve a pedagógust. az ápolónőt. 
a közhivatalnokot-. úgy most miért nem lehet 
e jutalmakról nagyságrendben is szólni. hiszen 
állítólag oly "minimálisak" voltak. 

El ne felejtsem I Vajon az ukrán moz
donyvezető kapott-e ebből az osztalékból? S 
neki hogyan adták át? Hol? Nyugdíjat vontak 
e le belőle? 

Mert így volna igazságos. 
Szalai Csaba 

TANÁCS ISTVÁN 

Védőbeszéd mellékvonalért 

Az NYVSC (A Nyíregyházi Vasutas 
Sport Club) úgy tíínik régi hírnevé
hez méltón képviseli hazánkat is a 
közelgő olimpián. Felvételünkön Ba
logh Vilmos ökölvívó (pehelysúly) 

, �emrég a Bocskai István Országos 
, Okölvfvó Versenyen első helyezett-A vasúttársaság, majd a politika, ké

sőbb pedig maga a miniszterelnök, a sztrájk 
végére kezdte úgy beállítani a dolgokat, 
hogy a munkabeszüntetés nem szolgált 
egyebet a szakszervezeti elit kiváltságai
nak megőrzésénél, közben meg nemcsak 
késnek a vonatok, hanem még piszkosak 
is. Erre mondják azt a szegedi vasutasok, 
hogy a takarítást már régen privatizálták, 
ha piszkos a vonat, azért piszkos, mert a 
magánvállalkozó nem takaríttatja rende
sen, a menedzsmentnek pedig, amely a 
vállalkozót kiválasztja, és a munkát ellen
őrzi, így is jó valami miatt. Amúgy pedig 
a szegedi vonat például tényleg késik, de 
a Budapest-Bécs expressz szinte soha, 
mert a szegedivel ellentétben ott megva
lósultak azok a beruházások, amelyek a 
pontos közlekedést lehetővé teszik. 

Van olyan irány a magyar vasúton, 
amely még a szegedi fővonalnál is kevés
bé fontos: az az 1003 kilométernyi mel
lékvonal, amelynek harmada a szegedi 
területi igazgatósághoz tartozik, és ame
lyen nem mert sztrájkolni a vasutasok 
többsége. Azt gondolták ugyanis, hogy 
ha leállnak, ürügyet szolgáltatnak esetleg 
arra, hogy ezeken a szárnyvonalakon 
megszüntessék majd a közlekedést. Ve
szélyben van a Kiskunfélegyháza-Szen
tes-Orosháza vonal, továbbá Észak-Bé
kés megyének a román határhoz közel 
eső vasútvonalai, amelyeket Vésztő kör
nyékén már korábban is nagyon komoly 
harc árán sikerült megmenteni. 

Ezeken a vonalakon a vasutasoknak 
maga az állás sokkal fontosabb, mint a 
béremelés mértéke. Lehet azt munkáltatói 
kérdésnek tartani, hogy a MÁV Rt. szem
pontjából mennyire veszteségesek ezek a 
vonalak, illetve kijelenteni, hogy az ilyen 
döntésekbe ne szóljon bele a szakszerve
ret Ám amikor ezt mondják, megint újabb 
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társadalmi kérdést alakítanak át profit-kér
déssé. Ha igaz, hogy az autósztráda eljö
vetele maga a vérfrissítés, akkor az is igaz, 
hogy ha a vasút kiterjedt térségekbe nem 
jut el, ott nagyon is fáradttá válhat az inf
rastrukturális vérkeringés. 

ként végzett a dobogón. A közeljö
vőben utazik e,gy kvalifikációs meg
mérettetésre. 0 még csak olimpikon
jelölt, de Erlich György, Popa Adri
án, Farkas Zoltán súlyemelők már 
biztos kerettagok. Remélhető, hogy 
Feri Attila is az lesz. Akárcsak atlé
tikából Szentgyörgyi Katalin és Gyu
lai Miklós. Lapunk áprilistól kezd-
ve minden számában portrékat kö
zöl e vasutas sportkiválóságokról, 
egészen az olimpiai láng eloltásáig. 

SZÖVEG ÉS FOTO: HÚR! VALÉRIA 

Ne áltassuk magunkat. Nem igaz, 
hogy egy magánbefektető gazdaságosan 
üremeltetné ezeket a vonalakat. Nem fog
ja, mert a fenntartásban és a mú1cödtetés
ben rövid távon nincs profit. Nem igaz, 
hogy az önkormányzatok, ha fenn akar
ják tartani, majd működtetik maguk. Nem 
tudják, mert nincs rá pénzük. Nem igaz, 
hogy a vasúton elszállított gabona, takar

mány, cukorrépa olcsóbban vihető el köz
úton. Sőt drágábban! Messze nem csupán 
a vasutasokat sújtja, ha a MÁV az érdek
képviseletek nélkül dönthet a béremelésen 
kívül minden egyébről. 

tásról, kiegyenlítődésről beszélni. A te
rület- és vidékfejlesztés bizony azt is je
lenti, hogy arra költeni kell. Ha felszá- , 
molják a vasutat, akkor fejleszteni kell a 
közutakat, s az sem olcsó. Igaz, a drága : 
építés után maga a közlekedés már nem : 
igényel dotációt. Az államnak és vállala
tainak mindig hosszabb távra kellene ter- ; 
veznie, mint a gyors megtérülésre törek
vő magánvállalkozónak. Ha késóbb úgy
is újra kell szervezni az ilyen régiókat, 
akkor miért nem tekinthető a veszteséges 
múlcödés a későbbi újjászervezés meg
előlegezett beruházásának? Aki őszintén 
bízik abban, hogy belátható időn belül 
fellendülés következik, és nem vég nél
küli leépülés, az nem "kicsikart vívmá
nyokról" beszél, hanem a megmaradt ér- , 
tékek átmentéséről. Persze, elismerem, a : 

Mit ígér az úi a KÜT elnök? 

Ahol nincs, profit, ott ne legyen gaz
daság, szűnjön meg minden veszteség
forrásként szolgáló tevékenység, az em
berek éldegéljenek mind segélyből, a bi
ológiai minimumon, vagy vándoroljanak 
el a fejlettebb régiókba? Ha igaz, akkor 
nem kell Európára nézegetni, terület- és 
vidékfejlesztést emlegetni, felzárkózta-

MÁV - divatos szóval - áramvonalasí
tására szükség van. Ha sikerül, már csak 
egy feladattal kell megbirkózni - az elfe
lejtett régiók áramvonalasításával. 

\ 1, 

A rotációs elvnek megfelelően 
március 7. óta új elnöke van a MÁV 
Rt. Központi Üzemi Tanácsának. Il

lés János (MOSZ) számára azonban 
nem ismeretlen ez a munka, hiszen 
már második ciklusát tölti be a tes
tületnél, ahol az elmúlt egy évben 
társelnökként dolgozott. Hogy mit 
ígér? A jóléti alapok igazságos fel
osztása fölötti őrködést. Szeretné a 
kialakult helyzetben a MÁV Rt.-vel 

az érdekvédelmet napi munkakap
csolattá alakítani. De nem egyedül, 
mert várja a KÜT valamennyi tag
jának támogatását. Azt i s  reméli, 
hogy a tárgyalások színhelye a mun
kabéke szigete lesz. A MÁV-reform
ról szólva Illés úgy ítélte meg, hogy 
jelen pillanatában a terv még kon
cepcionális szinten sem ismert, leg
alábbis képlékeny. 

Berta Sándor 

Ismét az a tanműhelyi kétmillió 
ERKÖLCSI ELÉGTÉTEL 

Hogy mi készül itt? Vágánybetonút. Végre egy épkézláb ötlet: biciklizhet. 

Mint a MÁV Rt. Dunakeszi Tanműhely 
"műszaki dolgozója" örömmel olvastam a MÁV 
Értesítő 4. számát, abban a 6/2000. Pg.Sz.F. sz. és 
a szakképzési hozzájárulás elszámolásáról szóló 
utasítás 1. sz. módosításáról szóló hírt. hogy Ben

czédi Mihályné gazdasági vezérigazgató-helyet
tes úgy rendelkezett visszamenőleges hatállyal 
1999. január l-jével. hogy "Más hozzájárulásra 
kötelezettől átvett költség-hozzájárulás, illetve 
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• vasúti jánnűjavítás 

�gym 

• ace1s1.erkezet gyártás 
és s7.erelés 

kapott támogatás" külön sorban kerüljön kimu
tatásra. Így az eredeti levélcímzett válaszolta 
meg a problémát. Bízom abban, hogy ezután a 
konkrét tanműhelyfejlesztésre szánt 2 millió Ft 
megkerül és tényleg az oktatás érdekében fel-
használhatóvá válik. � 

(Tegyük hozzá, úgy ahogy azt a tanműhely
re "adakozó" ADtrans gondolta.) 

Antal János 
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EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRE! 

Dr. Valentiny Ágoston 
Valentiny Gusztáv és Cziesl Matild 

házasságából 1888. október 6-án Kalocsán 
született. Mivel a mozdonyvezető apát a 
MÁV Szegedre helyezte, 1893-tól ott élt a 
család. Érettségi után, 1906 októberétől a 
Magyarországi Vasúti Leszámítoló Hiva
talban dolgozott, s tanulmányait mezei jo
gác;zként a kolozsvári egyetem jog- és ál
lamtudományi karán folytatta. 1913-ban ál
lamvizsgázott. Az első világháború idején 
csatlakozott az illegális vasutas mozgalom
hoz és a Magyarországi Szociáldemokrata 
Párthoz. 1918-tól a vasutas szövetségnek 
és az MSZOP szegedi szervezetének is 
vezetőségi tagja volt. 1919 áprilisában 
munkástanács taggá választották a francia 
megszállás alatt levő Szegeden. Júniusban 
egyik vezetője a tanácsköztársaság támo
gatását célzó szolidaritási sztrájknak. 1920. 
március 16-án letartóztatták, szeptember
ben internálták. 1921. február 5-én szaba
dult. A MÁV 1922-ben elbocsátotta. 

Magántisztviselő lett. 1919-től tagja, 
1923-tól elnöke az MSZOP szegedi végre
hajtó bizottságának. 1929-től Szeged tör
vényhatósági bizottságának is tevékeny tag
ja. 1926-ban doktorált, 1931-ben egységes 
bírói és ügyvédi vizsgát tett, s ügyvédi iro
dát nyitott. Számos politikai, munkaügyi és 
társadalombiztosítási perben védte a kisem
bereket. Amikor 1937-ben megmentette a 
Munkásotthont az elárverezéstől, már a leg
tekintélyesebb vidéki pártvez.etők között tar
tották számon. Az ország 1944. márciusi 
német megszállása után internálták. Május 
végén szabadult. A sz.egedi ellenállási moz
galom sz.ervezése során, október 9-én a pi
arista tanárok fegyverekkel és töltényekkel 
támogatták őt, egykori diákjukat a nemz.et
őrség megsz.ervezésében. 

Az október 11-én felszabadult Szege
den Valentiny lett a demokratikus közélet 
kulcsembere, kiemelkedő szerepe volt a de
mokratikus erők összefogásában. A szov-
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jet városparancsnok október 17-én őt bízta 
meg Sz.eged polgármesteri teendőinek el
látásával, december 27-én pedig a törvény
hatósági bizottság erősítette meg e tisztsé
gében. Körültekintéssel, hozzáértéssel és 
fáradhatatlanul dolgozott szeretett városá
ért. Miközben az ország jelentős részén 
nyilas rémuralom tombolt, a harcoktól 
megkímélt Szeged a béke és a jólét szigeté
nek tűnt. December 13-án Debrecenben 
tagja lett az Ideiglenes Nernzetgyú1és Elő
készítő Bizottságának. A Sz.egedi Nemz.eti 
Bizottság december 16-i nagygyűlésén 
képviselővé választották. December 22-től 
1945. július 21-ig az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány igazságügy minisztere. Szociál
demokrata vez.etőként az SZOP és az MKP 
közötti korrekt, egyenrangú együttműkö
dés híve volt; miniszterként pedig szigorú
an jogi alapokra kívánta helyezni az ítélke
zést, s harcolt a törvénysértések, a rendőr
ségi önkényeskedések ellen. A politikai 
rendőrség hatalmát korlátozó igazságügyi 
nyomozó testület felállításáról szóló rende
let tervezetét 6:4 arányban elfogadta ugyan 
1945. június 27-én a minisztertanács, de a 
kommunista és baloldali szociáldemokrata 
vezetők megakadályozták annak életbe lé
pését. Az SZOP július 5-i pártvezetőségi 

ülésén pedig Szakasits Árpád a rendeletet 
a reakció érdekében állónak minősítette. 
"Valentiny elvtárs humanizmusa nem felel 
meg a mai idők barbárságának" - mondta, 
s felszólította a politikai konzekvenciák le
vonására. Valentiny kijelentette: a kor
mányból úgyis kilép, mert nem kíván olyan 
kabinet tagja lenni, amely nem tudja bizto
sítani az ország nyugalmát. Lemondatását 
10:2 ellenében megszavazták. A kommu
nista vezetők támadásai miatt polgármes
teri tisztéről is lemondott. Eredményes 
munkásságát a törvényhatósági bizottság 
augusztus 24-i közgyűlése jegyzőkönyv
ben örökítette meg. Ügyvédi irodát nyitott 
a fővárosban. Az 1945. november 4-i vá
lasztásokon a Csongrád és Csanád várme
gyei választókerületben ismét képviselői 
mandátumot szerzett. 1947 nyaráig a párt
ellenzék egyik hangadójaként, majd az 
egyesítésig egyszerű tagként harcolt az 
SZOP politikájának megváltoztatásáért. 

1950. június 14-én az ÁVH letartóz
tatta. A Budapesti Katonai Törvényszék 
szeptember 13-án zárt tárgyaláson Kál
mán József és társai bűnperében hábo
rús bűntett, a demokratikus államrend és 
a köztársaság megdöntésére irányuló 
szervezkedés vezetése, s folytatólagosan 
elkövetett hűtlenség bűntettének hamis 
vádjával életfogytig tartó börtönre ítélte. 
1955. december 14-én egyéni kegyelem
mel, betegen szabadult. 1956 tavaszán 
megkezdődött a perújítási tárgyalás elő
készítése. 1956. október 30-án az újjá
szerveződött SZDP 21 tagú országos 
vezetőségébe választották. 1958. augusz
tus l -jén elhunyt. Az 1962. augusztus 6-
i perújítási tárgyaláson a Legfelsőbb Bí
róság a háborús bűntett vádja alól bűn
tett hiányában, az államellenes szervez
kedés, s a hűtlenség vádja alól bizonyí
tékok hiányában felmentette. 

Gadanecz Béla - Gadanecz Éva 
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Tevékenységi körünk: 
• vontató járművek ( dízelmozdonyok) javítása, korszerűsítése, gyártása 

• vontatott járművek fővizsgája, főjavítása, átépítése, gyártása 

• 4 tengelyes személykocsik fővizsgája, átalakítása 

• Bz motorvonatok javítása, korszerűsítése 

lnterPici motorkocsi és vezérlőkocsi gyártása 

Szolgáltatás: 
• láng- és plazmavágás 

• nagypontosságú fémmegmunkálás 

• szemcseszórás 

• alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése 

9700 Szombathely, Szövő u. 85. 
TeL/Fax: (94) 313-313 Vasúti telefon: (07) 28-05, 29-31 

Aztán kilenc �;a bitón, 
négynek "port�61om'' jutott;' 

de a harcmez&t a holtak 
még győzele� álmodtak! 

H6sök voltak,,szentek lettek 
áldottuk a nevqiket! 

Március!- átkotott h6napl 
Tavaszt vártunk és megfagytunk 
negyvenkilencben éppenógy, 
mint kilencszáznegyvennégyben 
- tizenkilenced�--
egy vasárnapra�! 

De van még egy bti�éved: 
ezernyolcszázkilencvennégy, 
mellyel vádollak Március! 
Mert a hnszadík napodon 
meghalt a száműzetésben 
vezérünk: KOSSUTH LAJOS! 

2(XX). MÁRCIUS 

Feleljetek Márciusok! 
VMÓm a válaszotok:át! 
Szabad-e bímunk.Belmetek 
akár forró napsütésben, 
vagy dörgő fellegek alatt? 

Igat, megszoktuk, hogy a Sors.· 
sokszor volt hozzánk mostoha� 
sodródtu� mint a.falevél, 

"népeknek zajló tengerén!" 

Me� a hag:okban, 
bar�JJIÍDd elhagytak, 
egyedtil egyivilág ellen 
itt már bátrak nem ma(Sdtak:! 

Zászlóink füldig hajoltak 
az idegen csizmák el&t, 
a v�patakokban folyt, 

még se bptut»t, 
ál, és se most! 

Ho.tüd'kiáltokNagyvilág! 
És Hozzátok Márciusok! 
Ne hagyjátok, hogy el vesszünk,. 1 
mert T iis yelünk pusztultok ! 

Kérem a ieuvetl 
Még a "boldog" békeidőben történt. 

Egy képviselő Szegedről Budapestre uta
zott, hogy részt vegyen az országgyú1és 
soros ülésén. Tudvalévő, hogy a képvi
selők tisztségük tartama alatt bérletjegyet 
kaptak, amellyel szabadon utazhattak az 
ország vasútvonalain. Az illető képviselő 
már sokszor megtette ezt az utat és a jegy
vizsgálók előtt már ismert volt. Rendsze
rint meg sem követelte'k bérletjegye felmu
tatását, csak tisztelegtek neki és tovább 
mentek. Ez alkalommal azonban egy fia
tal jegyvizsgáló teljesített szolgálatot a 
vonaton, aki az illető urat nem ismerte. 
Mikor a fülkéhez ért udvariasan kérte a je
gyek felmutatását. A képviselő - az uta-

zás unalmát elűzendő -két barátjával ép
pen egy kártyaparti kellős közepén volt és 
azt nem akarta abbahagyni, ezért csak oda
szólt a jegyvizsgálónak, hogy "bérlet". Az 
lelkiismeretesen teljesíteni akarta köteles
ségét és ismételten kérte a jegy felmutatá
sát. Az utas ingerülten válaszolt: "mond
tam, hogy bérlet", de a jegyvizsgáló nem 
tágított. Ekkor a képviselő dühösen kivette 
zsebéből a bérletet, ledobta maga mellé az 
ülésre a következő szavakkal: "na, itt van 
maga marha". A jegyvizsgáló felvette a je
gyet, megnézte, majd így szólt: "vegye tu
domásul uram, hogy a vasút marhákat nem 
alkalmaz, csak szállít". 

Hajós Béla 

Vonatrulen 2000 
S ÚJRA LESÚJT A SÍNPALLOS?! 

Újabb járatritkítás volt a MÁV-nál. Ezt per
sze így, konkrétan senki sem mondja ki, ám, aki 
tud a sorok között olvasni, az a 5-ös számú Me
netrendi Értesítőből maga is kisilabizálhatja az 
adatokat. A mostani "sínpallos" leginkább a 
szombat és vasárnap esti vonatokat érinti. Az 
öncsonkító ritkítás leginkább a Győr-Veszprém, 
az Oroszlány-Tatabánya, aPápa-Thtabánya, aH� 
gyeshalom-Szombathely, a Szombathely-Nagy

. kanizsa, a Szombathely-Kősz.eg, a Szombathely
Sz&esfehérvár, aRédics-2.alaegerszeg-l.alalövő, 
a 2.alaegerszeg-Ukk, a Zalabér-Batyk-2'.alaszent
grót, a Celldömölk-Tapolca. a Székesfehérvár-ra
polca, a Barcs-Villány, a Vác-Balassagyarmat, a 
Diósjenő-Romhány, azAszód-Galgam.ácsa-Voc
rátót, az Aszód-Balassagyarmat-Ipolytarnóc, a 
Hatvan-Somoskőújfalu, a Hatvan-Szolnok, a 
Kistereny�Kál-Kápolna, aPutnok-Eger-Ftiz.esa
bony, a Füzesabony-Detm:en, a Kétegyháia-Új
szeged és a Sz.eged-Békéscsaba vonalakat érinti, 
ám alig van olyan vonal, amelyen ne szüntettek 
volna meg egy vagy két vonatot, vagy ne módo
sították volna a közlekedési rendjüket. Munka
szüneti napokon, az esti órákban szinte nagyító
val kell keresni vonatokat például Budapest és 
Székesfehérvár, vagy Székesfehérvár és Siófok 
között. Úgy látszik tehát a MÁV Rt. számára ez 
az utasbarát személyszállítás. Most már csak az 
a kérdés: az újabb öncsonkító intézkedésről 
egyeztetett-e a MÁV Rt. az önkonnányzatokkal 
és az utasokkal? A választ azt hiszem, mind
annyian sejtjük. 

De taglaljuk egy kicsit bővebben, mit is je
lent ez a járalritkítás aminderuiapokban S1.0IIlbat 
este ezen túl vonattal nem lehet beutami Orosz-

lányból Tatabányára, mert megszűnt az az éjsza
kai vonat, amivel az emberek visszautazhattak 
volna Oroszlányba. A vonatcsökkentés erősen 
érintettemégaZala-, Vas-, Veszprém-ésNógrad
megyei vasútvonalakat. Olyan lehetetlen helyze
tek is kialakultak például z:alaegerszegen, hogy a 
szombat este a zalai megyeszékhelyre érkező 
gyorsvonatokról nincsen átsz.állási lehetőség sem 
Rédics, seml.alalövő, sem�felé. Úgy 

látszik tehát, előbb-utóbb hajnalhasadtától alko
nyatigjámak majd a magyar vonatok! 

Alegújabbvasútrefocmicsodabogárazooban 
a MÁV Rt. minden eddigi próbálkozását felül
múlja A 47-es Dombóvár-Komló vooaloneddig 
hétköznap, azaz hétfőtől szombatig 1'Pzlekedett a 
38.639-es számú személyvonat, ami Komló és 
Sásd közötti 23 kilométert 38 pen: alatt tette meg. 
Ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen megállt 
minden állomásnál és megállónál. Valami amn
ban szúrta a szakértők szemét Vagy csak "pikkel
tek" rá? Ezt valószímlleg már sohasem tudjuk· 
meg. Nem szüntették meg, csak kiötölték, hogy 

ezen túl ugyanezzel a járatszámmal vonatpótló 
busz közlekedjen Komlóról Sásdra, ami szintén 
álljon meg minden állomásnál és megállónál! A 
bökkenő csak az, hogy ez a kényelmetlen, fránya 
autóbusz 8 perccel több idő alatt teszi meg ugyan
azt a 23 k:i.lométfres távolságot, mintadöcög6Bz. 
Úgy látszik tehát, a MÁV Rt. eltökélt a vasútre
fonn kérdésében s meg is valósítja azt. I..egalább
is Komlón mármegkez.dtea v�onnmegva
lósítását. A többit meg majd�uk. Legk6-
sőbb május Tl-ffl.. Addig csakreménykedhetiiok, 
hogy elvonul a lila köd .. 
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SZTRÁJKNAPLÓ KINYITVA: KIK, HOGYAN LÁTTÁK? 

A visszhang visszhangja 
A Vasutas Hírlap -kék újság-már

cius 7-i számát lapozva "A három békés 
évet garantáló megállapodások szövegei" 
mellett "A sztrájk visszhangja" gyűjte
mény olvasható, amelyből elemzésre ér
demes véleményeket ismerhettünk meg. 

Aligha lehet bárkinek is szemére vet
ni, hogy éppen ezeket szedték csokorba, 
amúgy spontánul e lapban. 

A véleményüket bátran kimondók kö
zött találunk olyat, aki a sztrájkot néhány 
száz ember akciójának minősíti, - lelke 
rajta. Ugyan tudja-e, hogy a megállapo
dás valamennyi vasutas érdekeit szolgál
ja? Más vélemény elítéli a tárgyalás hang
nemét, miközben véleményével egyező 
társa -nyilván szolidaritásból -brutális 
verést ígér a sztrájkolóknak. A felsora
kozó visszhangok jó része gratulál a ve
zetők hajthatatlan magatartásához a "tör
pe" kisebbséggel szemben. Nyomatékul 
az egyik megjegyzi: "egy jottányit sem 
ezeknek, akik megérettek az elbocsátás
ra". Menjenek tehát az okvetetlenkedők. 
A véleményekre a koronát dr. K.J. vissz
hangja teszi fel, ő azt ajánlja, "Borsik elv
társ vezessen mozdonyt, Gaskó elvtárs 
kezelje a jegyeket, Márkus elvtárs meg a 
váltókat VASUTAS FIZETÉSÉRT." 

Ez a visszhang példás büntetést sza
vaz a munkavállalókért tárgyaló vezetó1c
re, dolgozzanak ők vasutasfizetésért! 
Úgy gondolja doktor úr a vasutasfizetés 
büntetés a mozdony vezetésért, a jegy és 
váltókezelésért? Ezek szerint Ön szak
szervezeti tisztségviselő lehet. Véleménye 
pedig nyilván véletlenül került a többi 
közé, éppen e helyre. 

A lap "hangposta" rovatában is talál
koztunk figyelmet érdemlő üzenettel. Ilyen 
például az "Egyetértés" jeligét viselő is. Ő 
azt üzeni a vasútnak, tényleg ne vonják le 
a tagdíjat, dolgozzanak meg a pénzükért a 
szakszervezetek. Az "egyetértő" nyilván 
úgy gondolja, hogy a tagok a pénzbesze
dés "munkáját" fizetik meg tagdíjukkal. 
Vagyis Ön elvárja tőlük, hogy dolgozza
nak és munkájuk a kaszírozás legyen. 
Ugyan mit szólnak ehhez azok a tisztség
viselők, akik éjjel, nappal végzik érdek
védő, érdekegyeztető, érdekképviseleti és 
egyéb munkájukat. Mit szólnak továbbá 
a segélyezésre szorulók, akiket társaik tag
díjából támogatnak. 

A megnyilatkozásoknak akár a csúcsa 
is lehetne az Internet "öt X-es" jeligéjű va
laki véleménye, "Mit akartok a nyolc álta
lánossal? Tóbb fizetést, mint egy diplomás 
mentőorvos. Ha pedig úgy érzitek, hogy 
nem vagytok megfizetve, mondjatok fel." 
Ez igen, az öt x-es úr alaposan felértékeli a 
vasutasokat, miközben úgy véli; a mentő
orvosok elégedettek a fizetésükkel, nyilván 
ezt akarták kifejezni a múlt évi demonstrá
ciójukkal a parlament előtt. 

Tanácsa szerint vagy befogod a szád, 
vagy menj amerre látsz, majd az öt x-es 
elvezeti a mozdonyt a négy elemijével. 

A visszhangba és hangpostába ter
mészetesen el sem jutott, hogy a sok tíz
ezer szervezett munkavállalót képviselő 
szervezetek százai fejezték ki szolidari
tásukat a sztrájkolókkal. Az ő vélemé
nyüket tisztábban, érthetőbben visszhan
gozták távirataik, hangpostáik. 

Heged([s Károly 

Szolidaritás vasúton belül! 
SZTRÁJKOLUNK! SZTRÁJKOLUNK? 

A munkáltató által menetrendszerű
en előidézett, megtervezett és forgató
könyv-szerűen előkészített sztrájk kezdő
dött meg ez év februárjában. 

Mindenki -a média, a kormányzat, 
a társadalom -megszenvedte és elítélte 
-de nem olyan mértékben, mint azt a mé
diával bemutatták-a sztrájkot szervező 
szakszervezeteket, de azt senki nem gon
dolta és feltételezte, hogy ezt a sztrájkot 
nem a szakszervezetek akarták. 

Az a megalázóan alacsony bér és kol
lektív szerződési ajánlat a munkáltatói ol
dal részéről egy előkészített. megterve
zett, a program szerint indított akció volt. 
Az érdekvédelmi szervezeteknek két le
hetősége volt; az egyik, hogy behódol és 
egy 6-7%-os fejlődést produkáló ország
ban engedi a reálkereset-csökkenést és el
hagyja a tagsága. Avagy felveszi a kesz
tyűt és sztrájkot szervez és akkor végre
hajtják rajtuk a központi akarat szerinti 
programot. Hinné-e valaki, hogy a MÁV 
vezetősége - korn1ányzati segédlettel ön
maga ellen -saját kárára szervezett egy 
hosszantartó, az ország lakosságát hátrá
nyosan érintő sztrájkot? 

A sztrájk lefolyása alatt végig tapint
ható volt a munkáltató részéről a minél 
nagyobb károkozási szándék, de arra 
kínosan ügyeltek, hogy a multik ne, vagy 
csak alig károsodjanak. Igya meg a levét 
a lakosság, szokja meg, mert a hétköz
napok se lesznek jobbak. Ha megvizs
gáljuk a közlekedtetett vonatok összeté
telét, láthatjuk, hogy a multik érdekei vol
tak minden elé helyezve. (Opel, Audi, 
vegyikombinátok, Dunaferr stb.) 

Szívatták a vasutasokat rendesen! 
A főnöki szőnyegek szélén állók a 

megmondhatói, hogy milyen lelki terror
ban és zsarolásban volt része mindazok
nak, akik vállalták a szakszervezetek és 
ezen belül önmaguk megbecsülésének 
képviseletét. 

A sztrájk egy érdekes fegyver, min
denkiért szól, de nem mindenki akar tu
domást venni róla. 

Érdekes jelenség volt a külső és bel
ső szolidaritás alakulása. A T V 2  Napló 
cím(I míisorában a társadalom 36%-a állt 
mellénk. (A FIDESZ ennél kevesebbel lett 
az ország vezető ereje.) A vasuta�ság egé
szének pedig mintegy '.!6-28%-a sztrájkolt 
kezdetben, később pedig alig 12-14%-a. 

Igaz, hogy nem is hívtunk minden
kit harcba, de arra senki sem számított, 
hogy a nem sztrájkoló "kolléga" főnöki 
utasításra nemcsak a saját, de még má
sok, sőt még más munkaterületek tevé
kenységét is elvégzi. Az kézenfekvő és 
előre látható volt, hogy a vasút vezetése 
mindent el fog követni annak érdekében, 
hogy a munkavállalókat minél nagyobb 
kár érje ( osztott munkaidő) és ahol lehet 
letörje a sztrájkot. 

A vasút vezetése minden szabályt 
felrúgatott a vasutassággal és sajnos a 
vasutasság partner volt ehhez, de mit te
hetett volna mást, hiszen a hétköznapjai 
pontosan így telnek el. Idegen járműve
ken, idegen személyzettel dolgoztak 
együtt kollégáink és senkiben nem me
rült fel a kérdés: mit keresnek az idegen 
munkagépek a vonattovábbításban? 

Bizonyították ezzel lojalitásukat a 
munkáltatóhoz megtagadva a kollega
litást, a szolidaritást a munkatárssal, a 
baráttal, az ivócimborával szemben. 

A sztrájknak sok vesztese van társa
dalmi szinten is, de azért a célját elérte. 
Három évre van inflációkövető bérfej
lesztésünk, amely még a gazdasági fej
lődés fele ütemét is kompenzálja, ezzel 
biztosítva a reálkeresetek növekedését. 
(Ebben van a pofapénz és a vezetők több
lete is.) Van kollektív szerződésünk há
rom évre és jobb kondíciókkal, mint azt 
a MÁV vezetése eredetileg eltervezte. Van 
foglalkoztatási megállapodásunk, ami 
némi biztonságot és garanciát is tartal
maz. Mindegyik megállapodás sok seb
ből vérzik, mert sok értelmezési vitát kell 
még végigélnünk, de van független ma
gyar bíróság, az majd dönt. 

A legnagyobb vesztese azonban az a 
munkavállaló, aki úgy gondolta, hogy 
csak a láncait vesztheti és lám kiderült, 
ha nincs kitartása, szolidaritása, készsé
ge az összefogásra a legtöbbet veszíthe
ti: az érdekvédelmét. Ne engedd, hogy a 
szakszervezetek szétessenek, mert akkor 
a munkáltatói akarat érvényesül és utána 
Te következel! 

Március 15-én hangzott el Marosvá
sárhelyen, hogy "talpra magyar, ébredj 
román". 

Jelentem, nemcsak a románoknak 
kell felébredniük. 

-kotona-

• 

Az 
11

elégségesről
11 

szólva 
Csak sejti az utas, amikor a tér és idő 

koordinátái között utazik munkahelyére 
és otthonába, hogy utaztatása mennyire 
összetett műszaki és forgalmi folyamat. 
Honnét tudhatná, hogy a 2800 személy
vonatnak engedélyt kell kérni, adni, 
vágányutakat kell beállítani, meneszteni 
kell a vonatot, be kell mondani, hogy el
ment és fogadni kell a visszajelentést a 
megérkezésről. Mindezt megelőzően in
dulás előtt fékpróbát kell tartani. S távol
sági vonaton a mozdony üzemeltetésén 
kívül több száz jelzőt, jelzési képet kell 
megfigyelni a mozdonyvezetőnek. Mind
ezt a precíziós műszerek, avagy a számí
tógépek pontosságával. Mert első a biz
tonság! Az utas védelme. Ez az egymás
utániság egyszerre jelenti a vasutasok 
egymásra utaltságát, egymástól való füg
gőségét és a kölcsönös bizalmat. Hiszen 
minden vonatmozgásnak társult előzmé
nye és következménye van. És ebből az 
utas azt érzékeli, hogy pontosan -netán 
- késetten érkezik ahhoz a ponthoz, 
amelyhez élete hozzá van nőve. 

S az utast ki kell szolgálni! Ez szol
gáltatói alapelv. Ezt még sztrájk esetén is 

lehetőség szerint meg kell valósítani. Noha 
a vonatok száma erőteljesen mérséklődik, 
az esemény valamennyi utas problémaér
zékenységével találkozik. Éppen emiatt az 
"elégséges szolgáltatás" mint fogalom, és 
tény bekerül a tárgyaló felek megbeszélé
si tételei közé. 

Miről volt tehát szó? Nem másról, 
mint arról, hogy legalább 2-2 vonat a kez
dőpont, illetve végpont felől naponta 
közlekedjen, hogy a potenciális csomó
pontokon ettől több is rendelkezésre áll
jon. Elővárosi és környéki forgalomban 
egyaránt. Ám, ha figyelemmel vagyunk 
ezen elégségességre, akkor be kell látni, 
hogy a "számháború" nem vette figye
lembe e szükségszerűség létezését. 

Az "elégséges szolgáltatásnak" meg
felelően közlekedő vonatok eltérő időpont
ban érintették a hálózat egyes pontjait, ezért 
a folyamatosság fenntartása érdekében kel
lett szolgálatot teljesíteni. De ha arra gon
dolunk, hogy a mozdonyvezető csupán 
vonata közlekedéséért vagy nem közleke
déséért vállalt személyes felelősséget, a nem 
dolgozók száma minimálisnak tűnhetett. 
Jóllehet képesek voltak a forgalmat béníta-

ni. Az állomásiak szerepe ettől eltérő, mi
vel egy-egy ponton több, esetleg jelentős 
számú vonat közlekedését tudták akadá
lyozni. Akár így, akár úgy nézzük is a tör
ténteket, a közlekedési zavarhelyzet J!em a 
számok arányán múlt. Mert a közel 25%
ban közlekedő vonatok csak az éppen elég
séges szolgáltatást kínálták ugyan, de a hoz
zájuk rendelt szolgálatot, a törvényerejti 
utasításoknak megfelelően végezték. 

Awnban annak hangsúlyozása olyan 

látszatot kelthetett, hogy a vasutasság 

nem kfvánta a munkabeszüntetést. És az 
abban való részvételtől tartózkodott. Egy 
sztrájkellenző magatartásváltozást próbál
ták nagydobra verni. 

E mérhetőség (matematizálhatóság) 
azonban nem a valós helyzetet tükrözte, 
inkább a tényeket deformálta. A virtuáli
san képzett eredményközlés nem vette 
számításba, hogy az elégséges szolgál
tatást is csak az annak megfelelőn túlmu
tató foglalkoztatással lehetett folyamatá
ban és összefüggéseiben megvalósítani. 
De erről nem szólt a fáma sem a tv-ben 
sem a napilapokban. 

-Y-

A közvélemény és a sztrájk 
Anno, a szocializmus idején, amikor 

arról érkeztek hírek, hogy valamelyik 
nyugat-európai országban sztrájkolnak 
a dolgozók, keserűen gondoltunk a sa
ját helyzetünkre. Hogy nekünk bezzeg 
a sztrájk szabadsága sem adatott meg, 
pedig mennyire volna miért letenni a ka
lapácsot. 

Nos, azóta rendszert váltottunk, a kapi
talizmust építjük, ha úgy tartja kedvünk, akár 
sztrájkolhatunk is. Azért persze nem kapunk 
szíre-szóra a munkabeszüntetés fegyvere 
után. Egy kimutatás szerint Európában 
Ausztria után Magyarországon sztrájkolnak 
legkevesebbet az alkalmazottak. Pedig vél
hetően -Ausztria után -nem itt a legmaga
sabbak a munkabérek, s tán a kollektív szer
ződések sem ezen a vidéken garantálják leg
inkább a munkavállalói jogokat. Mégis, ha 
hinni lehet a médiumok alkalmi, következés
képpen nem éppen szakszerű közvélemény
kutatásainak, az emberek egy jelentős rész 
-lehet, hogy a többsége -elítélőleg szól a 
vasutasok akciójáról. 

A válaszok egyik tipikus változata 
úgy szól: mi is sztrájkolhatnánk, nekünk 
is kevés a fizetésünk. S csakugyan, ezt 
ebben az országban, sajátos átmeneti 
viszonyaink közepette, sokan elmondhat
ják magukról. Mégis visszakérdezhet
nénk: hát miért nem sztrájkol uram, 
asszonyom? Állt már fel egy munkás
gyűlésen, hogy számon kérje a főnökén 
a fizetésemelést? Aki manapság is a 
munkavállalók többnyire bizony keserű 
kenyerét eszi, tudhatja, hogy a kiszolgál
tatottság milyen foka valósul meg egy
némely munkahelyen. Ahol a szakszer
vezet esetleg azért hal el, mert nem akad 
senki, aki vállalná az érdekvédő tisztség
gel együtt járó konfrontációt. Érthető 
okokból persze. A munkahely elveszté
se, de akár csak a fizetésemelésből, pré
miumból való kimaradás veszélye nem 
akármilyen szájkosár. De azt gondolni, 
hogy sztrájkba lépni semmiség, úri pasz
szió? Azoknak a vasutasoknak, akik 
most nem dolgoznak, minden műszak-

kezdéskor közölniük kell a főnökeikkel, 
hogy nem veszik fel a munkát. Miért 
gondolja bárki, hogy ez olyan egyszerű? 

Tény és való, a vasutasok helyzeti 
előnyben vannak. Egy művelődési ház, 
múzeum alkalmazottai hiába nyúlnának 
a sztrájk fegyveréhez, legfeljebb néhány 
napig zárva lenne az intézmény, nem ren
dülne meg tőle a világ. Ha a mozdony
vezetők nem szállnak gépre, akkor meg
állnak a vonatok. 

Mire föl követelőznek a vasutasok, 
hiszen a vonatok piszkosak, késnek, a 
MÁV egy csődtömeg. Igaz. De erről ta
lán nem a vasutasok tehetnek. Gondol
jon ki-ki a saját munkahelyére ... 

Azért ne örüljön senki, ha a vasuta
sok nem érnek el semmit a sztrájkjukkal ! 
Ahol az erősek sem képesek érvényesí
teni az érdekeiket, Isten irgalmazzon a 
gyengéknek. 

Szente Ottó 
Zala Megyei Hírlap 

A tagdíj és a hatalom 
Ismét döntési helyzetbe kerültem. 

Megtudtam, hogy a munkáltatóm 2000. 
április l-től nem vonja le a munkabérem
ből az érdekképviseleti tagdíjat, mellyel őt 
1991. augusztusában bíztam meg az 1991. 
évi XXIX. törvény alapján. Akkor is dön
tési helyzetbe hoztak. A törvényhozók 1991 
évében úgy vélekedtek, hogy bizonytalan 
okból tűröm a szakszervezeti tagdíjam bér
jegyzék útján való kiegyenlítését, és előse
gítendő szabad akaratom érvényesülését 
döntési helyzetbe hoztak. Vagy ismét meg
bízom a munkáltatómat, vagy többé nem 
vonhatja le a szakszervezeti tagdíjam. 

Megbíztam. 
A nyolcvanas évek közepétől adatott 

meg a lehetőség a szakszervezeti tagok
nak, hogy havonként a bélyegragasztás 
és készpénz-begyűjtés helyett központi
lag intézhessék a tagdíj-kiegyenlítést. 
1985-ig a szakszervezeti tagot a bizalmí 
minden hónapban megkereste a tagdíjért. 
A befizetést igazoló szakszervezeti bélyeg 
került a tagkönyvbe. A tagdíj mértéke a 
fizetések alakulását éves viszonylatban 
követte. Most, 2000-ben a szakszerve
zeti tagot ismét cselekvési helyzetbe hozta 
a hatalom. A munkavállaló 14 év alatt -
ez ügyben - harmadszor kerül döntési 
helyzetbe, mintha nem bíznának önren
delkező képességében. 

A munkaválalói érdekvédelemhez a 
munkabér 1 %-ért lehet hozzájutni, a do-

log működése egyszerű automatizmusnak 
tűnt, legalább is a szakszervezeti tagnak. 
Aki szolgáltatott, annak nehéz volt, most 
a munkavállalónak is nehéz lesz. A jelen
legi banki átutalási rendszer nem alkalmas 
az 1 %-os megbízás teljesítésére. Ismét fix 
összegű lesz az érdekképviseleti tagdíj és 
az évenkénti módosítás évenkénti ügyin
tézési karbantartást jelent. A személyi jö
vedelemadó érdekképviseleti tagdíj ked
vezményéhez való hozzájutás bürokrati
kus. Az egyszeruöb eljárás igénybevétele 
esetén az éves adóelszámolásig a mun
kaválaló hítelezne az APEH-nak. 

Egy biztos, az érdekvédelemhez való 
hozzájutás a tagdíj-kiegyenlítés oldaláról 
megnehezül. A szakszervezeti oldal sem jár 
különbül, a banki átutalások és pénzügyi költ
ségek elviszik a tagdíjbevétel 30-40%-át. 

Mindeközben mi van Nyugat Euró
pában? 

Továbbra is működik a tagdíj levonás, 
ettől senki nem érzi úgy, hogy az kon
szern, részvénytársaság, vagy a kft., szak
szervezeti tevékenységet végezne. Az 
elmúlt években több szakszervezet tag
sága áttért a bankszámláról való tagdíj
átutalásra. Tudni kell, hogy az EU- ban a 
banki szolgáltatások költségei arányaiban 
jóval kisebbek az itthoniaknál. 

Döntés? 
Itt nem egyszerűen a szakszervezeti 

tagdíjak banki átutalásáról van szó (mint 

pl. villanyszámla) vagy a készpénzes 
befizetésró1, hanem a munkavállalói ér
dekérvényesítő képesség megőrzéséről.. 

A hazai szakszervezetek meghatáro
zó bevételi forrása a tagdíj. Ennek csök
kenése az érdekérvényesítő képességre is 
hatással van. A magyar munkavállalói 
érdekvédelmet -szakszervezeteket - fel
készületlenül és meglepetésszerűen érte 
a tagdíjak levonásának felmondása. Sem 
a személyi jövedelemadó, sem a számvi
teli törvény nem segíti kezelni a helyze
tet. Magas közjogi terminológia szerint 
"felkészülési idő nélküli" az intézkedés. 
(Lásd: Bokros csomag -Alkotmánybí
róság döntése) Barátságtalan lépés, de azt 
is mondhatnánk, hogy ismét kapott egyet 
az érdekvédelem. 

Kínálkozik a kérdés, kinek az érde
ke? A helyzetet teremtők mire számíta
nak? Arra, hogy a munkavállalók nem 
őrzik meg tagságukat! Akkor nem lesz, 
aki szót emeljen a törvénytelen munkál
tatás, a rossz munkakörülmények, a meg
alázóan alacsony bérek miatt! A hatalom 
figyelmen kívül hagyja, hogy a folyama
tos érdekegyeztetés a kiszámíthatóság, a 
munkabéke forrása. Az pedig szakszer
vezetek nélkül nem megy! 

Tagtársaim! Ismerjük fel érdekeinket, 
ne engedjünk teret a kiszolgáltatottságnak, 
őrizzük meg kollektív érdekvédelmünket! 

Varga Gyuláné 
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Képernyő - védelem 
A MÁV Rt. foglalkoztatás-egészség

ügyi-, munkabiztonsági szakemberei idő
ben léptek, amikor kezdeményezték az 
EüM 50/ 1999. (Xl. l .) sz. rendeletének a 
képernyő előtti munkavégzés minimális 
egészségügyi és biztonsági követelmé
nyeinek végrehajtására a vezérigazgató
helyettesi utasítás kiadását. Elsősorban a 
rendeletben a képernyő előtti munkavég
zés napi munkaidejére, pihenőidőre vo
natkozóan, amit 2000. március l -jétől kell 
alkalmazni. 

Az utasítás - a MÁV Rt. Központi 
Munkavédelmi Bizottságának előzetes 
véleménye és egyetértése után került ki
adásra. Miért bír aktualitással az utasítás 
időbeni hatályba léptetése? A képernyő 
előtti munkavégzés egészségügyi és biz
tonsági követelményei lényegesen eltér
nek azoktól a terhelésektől, amelyek a ha
gyományos munkavégzésre jellemzőek 
úgy fizikailag, mint szellemileg egyaránt. 
Ez a felismerés olvasható ki a részvény
társaság középtávú humánpolitikai célki
tűzéseiből és a beruházási és fejlesztési 
tervekből is. E tervek célul tűzik ki a mun
kavállalók élet- és munkakörülményei
nek javításához szükséges források meg
nyitását a foglalkoztatás hatékonyságának 
növelése érdekében. Nyilvánvaló, hogy e 
célok elérése nem valósítható meg az in
formációs forradalom vívmányainak tö
meges rendszerbe állítása nélkül. Ez zaj
lik le napjainkban a MÁV Rt.-nél, lásd. 
SZIR, menetrendi szoftverek továbbfej
lesztését, s az egyéb számítógépes rend
szereket. A MAV-nál a hagyományos 

2 ÉV TÜRELMI IDŐ A MÁV-NÁL 
írógépeket végleg felváltották a számító
gépek. Ma már alapvető munkaeszközzé 
váltak. Rendszerbe állításukat az esetek 
többségében nem követi a telepítés mun
kaegészség- és munkabiztonsági feltét
eleinek megteremtése. A képernyős mun
kavégzés során a dolgozót több megter
helés éri, különösen olyan körülmények 
esetén, amikor a vizuális igénybevételen 
túl nem elhanyagolható a pszichés és a 
mozgásszervi megterhelés sem. Ez utób
biak a helyiség elhanyagoltságával függ
nek össze (bútorzat, világítás, színdina
mikai viszonyok elégtelen állapota). A 
rossz szék, a nem megfelelő asztal, hely
telen testtartásra késztetik a dolgozót, ami 
akár mozgásszervi károsodást is okozhat. 
Ezen a helyzeten kíván változtatni az 
EüM. rendelet. 2 év türelmi időt ad a mun
káltatónak ahhoz, hogy a képernyős mun
kahelyi kialakításánál a minimális köve
telményeknek eleget tegyenek. A türel
mi időre nagy szükség van. Hazánkban 
100000-re tehető az olyan képernyős 
munkahelyek száma, ahol a munkaválla
lók tevékenységük során annak lényeges 
részeként rendszeresen képernyős esz
közt használnak. Az EüM. rendelet a kép
ernyős munkavégzést azokra a munka
vállalókra vonatkoztatja, akik munkaide
jük legalább 50%-ban rendszeresen kép
ernyős eszközt használnak. A MÁV Rt. 
szervezeti egységeiben most készülnek az 
MvSZ Helyi Függelékei. Itt kerül meg
határozásra "a rendszeres képernyős esz
közt használók, valamint a folyamatos 
képernyő előtt munkavégzést ellátó 

köre". Ezzel párhuzamosan 2 év alatt kell 
elvégezni az előírt munkakörülmények 
kialakítását, mellőzve a tételes felsorolást, 
kiemelve az alábbi tényezőket: munkaasz
tal, munkafelület, szék és lábtámasz, 
megfelelő méretű tér, megvilágítás, zaj és 
klímaviszonyok, páratartalom stb. A leg
fontosabbak közé sorolandó az ember
gép kapcsolat (pl. szoftver). A követel
mények teljesítésének várható költségei 
jelentősek lesznek. Az EüM. rendelet EU 
irányelveken alapul, s hangsúlyozottan a 
prevenciót szolgálja. A képernyős mun
ka ezért is igényelt külön szabályozást. 
A munkáltatónak gazdasági érdeke is a 
munkavállalók egészségének és bizton
ságának megóvása. Az informatikai rend
szerek fejlődésével a dolgozót fenyege
tő veszélyek nem csökkennek, hanem ép
penséggel sokasodnak. A kockázatok 
különféle formában jelennek meg, pl. a 
munkakörnyezetben a lelki és szociális 
tényezők, rossz munkaszervezés, a higi
éniás ellátáson át munkahelyek, egyéb 
emberi tényezőkig. Ezzel is számolt az 
egészségügyi miniszter rendelete, ami.kor 

· a munkavégzés tárgyi feltételein túl testi 
és lelki közérzet állapotának hatását is fi
gyelembe vette. Ez új helyzetet teremthet 
a munkavállalók felkészítésében, kivá
lasztásában, valamint a munkavédelmi 
követelmények kielégítéseinek módjá
ban. A munkáltatók és a munkavállalók 
értékrendjében az egészség és a bizton
ság érdekazonosságainak felismerésé
ben, gyakorlatában. 

Pásku Jenő 

úi könvvtára van a volt Kapcának 
Mint egy korábbi, a Magyar Vasutas

ban megjelent írás hírt adott róla, a sze
gedi Vasutas Művelődési Otthon épüle
tét visszaadták az egyház tulajdonába. A 
benne működő könyvtár azonban "A 
Vasút a gyermekekért" Alapítvány sze
gedi diákotthonába került, a diákok nagy 
örömére. A hírtelen jött döntést követő
en a könyvek egy szép, tágas, nem oly 
rég újraparkettázott, földszinti helyiség
ben kaptak polcokat. Az állomány leltá-

rozása irdatlan munkát jelent. Közel 
20000 kötetes állományt kell újrarendez
ni, rendszerezni. Nagy se�tséget nyújt a 
volt könyvtáros, Kissné Agoston Ildikó, 
akínek szívügye volt a könyvtár a Vas
utas Művelődési Otthonban. 

A volt "Kapcá"-ból átkerült könyv
állomány jól kiegészíti a diákotthon 
11000 kötetes állományát. Szépirodalom
mal, útikönyvekkel, sok-sok pedagógi
ai. pszichológiai, kézimunka- és barkács-

könyvvel gazdagodott. Az óvodás és ál
talános iskolás korú gyermekek sok me
sét, ifjúsági könyvet találhatnak itt. 

A megmentett könyvtár a vasutas 
dolgozók, a nyugdíjasok szabadidejének 
kulturált eltöltését is szolgálja majd, azon
kívül, hogy a kollégisták felkészülését 
elősegíti. 

Bánszki Julianna 
nevelőtanár, könyvtáros 

Szeged 

Sátortábor a Bükkben 
A Vasutasok Vörösmarty Múvelódési Háza tizenegyedik alkalommal hirdeti meg 

a nyári sátortáborozást 10-14 évesek részére, 

a Bükki Nemzeti Park területén, Szentléleken 

1. turnus: július 24-t61 július 30-ig 

II. turnus: jlilius 31-t61 augusztus 6-ig 

A 2-4 személyes sátrakat a művelődési ház biztosítja, a gyerekeknek csak hálózsákot és a szükséges 
egyéni felszereléseket kell vinniük. A színes, változatos programokban megismerkedhetnek a hegy
ség növény- és állatvilágával, emlékhelyeivel, kirándulhatnak a barlangokhoz. Bőséges étkezésről 
külön szakács gondoskodik, aki bográcsban készíti el a finomságokat. A vidék háborítatlan szépsége, 
remek túrázási és sportolási lehetőséget nyújt. Naponta 10-15 km-es túrákat lehet tenni, a program
ban szerepel Lillafüred és környékének megismerése is. 

A táborozással kapcsolatos bővebb felvilágosítást a 04/15-54-es és a 46/357-421-es 
telefonszámokon kérhetnek az érdeklódők. 

Szabóné Nagy Júlia, igazgató 

FIGYELŐ 

Árufuvarozás: a szakszervezetek egy államok 
lelett álló szociális szabályozás mellett vannak 

(LA VIE DU RAIL, 2000. JANUÁR 19.) 
A vasúti árufuvarozás fejlődése nagy 

léptekkel halad előre Európában, a szak
szervezeti szervek azonban nem akarják 
ezt elsietni. "Döntő szakaszban vagyunk. 
A vasutak közötti műszaki. kereskedelmi 
együttműködés elhatározott tény,de ehhez 
jelenleg nem járulnak szociális követelmé
nyek", jelentette ki lucien Lecanu, a CGT 
(szakszervezeti szövetség) szóvivője. A 
fuvarozási dolgozók európai szövetségé
hez csatlakozó német, svájci, olasz, bel
ga, luxemburgi és francia szakszerveze
tek január 13-án összeültek Párizsban, 
hogy létrehozzanak egy közös platformot. 
"A szociális szempontokat nem vették 

számításba az európai irányvonalak. A biz
tonsági, képzési problémák igen lényege
sek a különböző vasutak szövetség ese
tén" hangsúlyozta Bruni Dalberto, a 
CFDT (Árufuvarozók Szövetsége) kép
viselője. A szakszervezetek szinte teljes 
mértékben egyetértenek mintegy fél tucat 
vasúti árufuvarozási vállalat közösségé
nek létrehozásával 5-6 év alatt Európában. 
Befolyásuk teljes súlyával el akarják azon
ban érni a minimális szociális szabályo
zás kidolgózását. 

A fejlődés igen gyorsan alakul ezen 
a téren. Az Antwerpen-Milánó közötti 
tengelyen március közepén fog közle-

kedni a 2000. tehervonat. Vannak azon
ban problémák is ezen a téren, mivel a 
Német Vasút Rt. és a Svájci Vasutak kö
zött nem jöhetett létre az egyezmény a 
fuvardijak megállapítására. A BASF né
met vegyipari gyár ezért múlt év őszén 
megindította forgalmát saját vasúti teher
vonataival, amelyet a Svájci Vasút moz
donyvezetői irányítanak. lucien Lecanu, 

a CGT részéről kijelentette: "Bizonyos, 
hogy a vasúti teherfuvarozásnak jobb 
versenyhelyzetet kell elérni, de ez nem 
járhat együtt szociális recesszióval, amint 
ez történik más fuvarozási vállalatoknál". 

Hajós Béla 

... 

Saitódíiasaink 

A Magyar Vasutas is megünnepelte a Sajtó napját, melyre a VSZ székházá
ban március 14-én került sor. Felvételürikön gyülekeznek a vidékről is "fel
jött" újságírók. Balról: Húri Valéria (Tiszalök), Orosz Tamás (Miskolc), Berta 
Sándor és Kárpáti Sándor (Budapest). 

DR. KUN DEZSŐ: A Magyar Vasutas tenné
séből 1999-ben emelkedett ki publicisztikájával 
a nyugdíjas érdekképviselet frontján. Következe
tesen tűzte tollára higgadt okfejtéssel az aktuális 
sérelmeket. Írásainak erénye: a kiegyensúlyozott
ság, az érvelés. a józan hangvétel. Igazából nem 
enged egy jottányit sem. Külön hangot képvisel 
a Magyar Vasutasban úgy. hogy megmarad egy
szerunek. Az érthetetlen politikai húzásokat kri
tikusan világítja meg. 

OROSZ T A\1ÁS: \1iskolc1 tudósítónk 
1999-ben fényképes tudósításaival hívta fel ma
gára az olvasók figyelmét. Fotói mesteriek. ki
válóan egészítik ki. emelik meg írásainak tartal
mát. Külön is méltányolandó, ahogy a mellék
vonalak sorsával törődik Észak-Magyarorszá
gon. Híven illusztrálja a MÁV elmaradottságát. 

HÚRl V ALÉRlA: Mellékvonal-megmen
tő. oknyomozó riportjaiért a Polgár Invest Kft. 
különdíját vehette át. 

Jelszavak Aradi Csaba mellett 
Február 3-án, 17 órakor több száz 

környezetvédő tiltakozott Debrecen

ben az ellen, hogy a környezetvédelmi 
miniszter leváltotta Aradi Csabát, a 

Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóját. 
A tüntetők a Nemzeti Park Igazgatósá

ga épülete előtt csípős feliratú táblákkal vo
nultak fel: "Pepó, ha akarsz jót is tenni, 
mondj le!" "Magyarország madarai: Pali 
madár, Teri madár". "Viktor, miért hagytad, 
hogy így legyen?" Komoly sikert aratott a 

közönség körében az a tábla. amelyen 
Torgyán ló::$efet, mint gulyás legényt, Pepó 

Pált pedig, mint a kutyáját ábrázolták. 
A tüntetést Ceglédi Erika vezette, az 

ÖKO Klub szervezte és hozzá 18 orszá
gos környezetvédő szervezet csatlako
zott, köztük a Magyar Természetvédők 
Szövetsége és a Levegő Munkacsoport. 

A tüntetés csendes, pártpolitika-men
tes volt és nem volt kormányellenes. 

Vencsellei István 

UTÁNAJÁRTUNK 

Az illemhelydíi 
a plalont verdesi 

Megértjük, hogy az illemhely őre, a 
vécés néni nem tehet róla, de a Magyar Vas
utas több utas kifakadására nem hagyhatja 
szó nélkül a január elsejétől életbe léptetett 
debreceni nagyállomási illemhelydíj nagy 
ugrását. Igen, ez is közügy! S nemcsak az, 
hogy olykor-olykor a hajléktalan üt tanyát 
a patinás, szebb napokat megélt épületben. 
Debrecenben immár tehát negyven forin
tért végezheti el, igaz fertőtlenítő illatban, 
tiszta körletben kisebb-nagyobb dolgát az 
utas. Vonatra várva. Nem is volna ez a 
"negyvenes" annyira fájó, ha netán kelle
mes zene szürernlene alá, ha az obszcén, 
fajfenntartó igéket és velük együtt a külön
böző telefonszámos ajánlatokat lefestették 
volna az ajtókról, ha nem szúrná meg az 
ember markát a vécéöblítést előidéző, el
tört csapforgantyú. No, de ne így folyas
suk a problémát, inkább nézzünk szét Ma
gyarország jelentősebb vasútállomásain. 
Forgolódjunk az illernhelydíjak körül. 

Legutóbbi tájékozódásunk szerint 
(március 21-én) a szomszédos Nyíregy
házán ugyanez a szolgáltatás 30 forintot 
tesz ki, épp úgy, mint ahogy Szombathe
lyen és Pécsett is. A nemrég felújított szé
kesfehérvári állomáson azonban csak 20 
forintot kell leperkálnia annak, aki éppen 
dolgára siet. Budapesten, például a Ke
leti pályaudvaron is csak módjával szá
rnítJák fel a vécézést. Mindez csupán 35 
forintot kóstál, ám a háttérben már zene 
szól. S papírbőség uralkodik. A törölkö
ző sem hiányzik a mosdó mellől. 

Azt még eláruljuk, hogy a debreceni 
alagsori "férfi-női mosdókat" Nyírábrány
ból, a MÁV Telepről bérlik, de ha valaki
ből kitör a jómagyarság, még a 40 Ft tá
nyérba pengetése előtt, a vécésnéni (ki 
semmiről sem tehet) a nagytekintélyű bér
beadóra hivatkozik. Halkan. Kérdezzük 
meg tőle, miért ez az árdurranás'l 

Berta Sándor 

Hajnali életkép. Olykor a pad az ágy a Debreceni Nagyállomáson. 





Kellemes húsvéti ünnepeket, 

szép majálist 

és boldog Anyák napját 

kívánunk 

minden olvasónknak! 

AKTUÁLIS 

,
( 

A víz beszivárgott a vonóvezeték csatornába is, de homokzsákokkal sikerült megakadályozni további terjedését. Fel
vételünkön a szajoli főpályamesteri szakasz dolgozói erősítik meg homokzsákokkal a vasúti töltést. Szajol és Szolnok 
között csak a jobb vágány áll a forgalom rendelkezésére, a bal vágányon a Zagyva-híd dozátoros teherkocsikkal van j lesúlyozva, hogy a híd alját ellepő víz nyomása ne okozhasson kárt a híd szerkezetében és a vasúti pályában. Emellett 
két átereszre helyeztek el teherkocsikat, hogy a víz erős nyomása alól védelmet biztosítsanak a rongálások ellen. A 
vonatok az érintett szakaszon 10 km/h-s sebességgel közlekednek. Április 19-én a Westel InterCity is kerülő útirá
nyon át Füzesabonyt és Hatvant érintve sietett Budapestre. 

�--
KilP és szövrn: BERTALAN 

JUHÁSZ GYULA 

Maju 
11 

A hatalom kiadta a parancsot: 
ne legyen ünnep május elsején! 
Zászló ne lengjen és ének ne zengjen, 
csak robotoljon csöndben a remény! 

És jött a május. Ezer orgonának 
lila bugája búgott, a napon 
minden bokor virágba öltözött föl, 
és a paréj is megnőtt szabadon. 

Mint győzedelmi zászló, égbe lendült 
a jegenye, s ezer pacsirtadal 
hirdette boldogan és büszkeséggel, 
hogy itt a május és a diadal! 

A nap bíborban hunyt el, a vizekben 
millió élet nászdalt remegett, 
míg a világ világ, még soha senki 
nem készített ennél szebb ünnepet! 

vsz majálisok 
nagyvárosainkban 

DEBRECEN. Akárcsak tavaly az 
MSZOSZ-szel közös a sátor a Nagyer
dőn. Közös nagybográcsban fö majd a 
gulyás s a szórakoztató műsorokat po
litikai kiselőadások tarkítják egészen 
késő délutánig. 

SZEGED. Egy nappal előbbre hoz
va, április 30-án, a Postás-sporttelepen 
gyülekeznek a majálisozók, ahol a sport
nak szinte minden vállfajában otthon érez
hetik magukat a focitól a tekéig. Vezérszó
nok dr. Márkus Imre VSZ-elnök lesz. 

MISKOLC. A vasutasok is a Csa
nyik-völgyébe ruccannak ki. A sokéves 
hagyományokhoz hífen a VSZ az MSZ
OSZ-hez csatlakozik, és a hűs lombsát
rak alatt, mint nagy baráti társaság 
együtt töltik, múlatják a napot. 

VSZ-udvar a Ligetben 
Május l-je. Azt, hogy kinek mi jut 

eszébe, amikor ezt a dátumot hallja, sok 
minden befolyásolja. Függ az-életkorá
tól, eddigi tapasztalataitól, élményeitől. 

Mi, akik a május l -jei rendezvény
sorozat szervezői, aktív közreműködői 
vagyunk, a felvonulók évről-évre 
hosszabb sorára, az önfeledten, de tar
talmasan szórakozó kollégáinkra, bará
tainkra, ismerőseinkre, szakszerveze
tünk tagjaira gondolunk elsősorban. 

A korábbi évek tapasztalatait is fel
használva a magunk részéről mindent 
megteszünk azért, hogy mindazoknak, 
akik hívó szavunkat meghallják, és úgy 
érzik, hogy a felvonuláson való részvé
telükkel is kifejezik a munkavállalók 
összefogását, a szolidaritást, minél tar
talmasabb kikapcsolódást biztosítsunk 
egész napra. A Vasutasok Szakszerveze
te ez évben is - immár 8. alkalommal -
Budapesten a Városligetben megrende-

zi a VSz MAJÁLIST. Találkozunk 9.00 
óra és 10.00 óra között az Andrássy út és 
Bajza �tea l;ereszteződésébem- A VSZ 
UDVARBAN, amely a Városligeti Szak
szervezeti Központi Színpadon elhang
zott ünnepi köszöntő után nyit; sajtósá
tor, játszóház, infósátor, vérnyomásmé
rés, 15.00 óráig büfé várja felvonuló tag
jainkat és családtagjaikat. A fogyasztás
ra jogosító jegyeket minden kedves ta
gunk a felvonulás előtti gyülekezőnél 
veheti át a rendezőktől. A gyennekeknek 
lufit ajándékozunk. 

Az esőmentes jó időt is megrendel
tük, igaz, hogy erről még visszaigazo
lást nem kaptunk. Ennek ellenére remél
jük, hogy néhány felhő nem tart vissza 
senkit attól, hogy ez évben ismét talál
kozhassunk és az összefogás, a jókedv 
jegyében közösen ünnepeljünk. 

Pauer Olivérné 

a szervező bizottság tagja 

Tisztes megélhetést! 
SÜRGŐS! 

A szakszervezetek régi törekvése, 
hogy a minimálbér érje el a létmini
mum szintjét, ezért kezdeményeztük 
évente annak jelentős emelését. A leg
kisebb munkabér összegének - az eu
rópai uniós ajánlással is összhangban 
- biztosítania kell a napi 8 órás mun
kaidőben dolgozó, 100%-os teljesít
ményt nyújtó munkavállaló (és család
ja) tisztes megélhetését. 

A pénzügyminiszter 40 ezer forin
tos minimálbér javaslata az első alka
lom, hogy fontos szakszervezeti köve
telést kész elfogadni a konnányzat. 

A szakszervezetek kezdeményezik 
az érdemi tárgyalásokat azzal, hogy ha
tásvizsgálattal is alátámasztott komp
lex előterjesztést várnak, amelyben a 

kormányzat kitér a 2001. évi költség
vetési, adó-, járulék- és gazdaság-, va
lamint foglalkoztatáspolitikai vonatko
zásokra, illetve a keresetnövekedés át
fogó összefüggéseire és a közszféra il
letményrendszerének változtatására 
irányuló szándékaira. 

Mindezek érdekében a munkavál

lalói oláal újra megerősíti - a pénzügy 
és gazdasági miniszterekhez írott leve
leiben is hangsúlyozott kezdeményezé
sét- szükséges az Országos Munkaügyi 
Tanács soron kívüli összehívása. Ez az 
a fómm, ahol a döntési joggal rendelke
zők - munkavállalók, munkaadók, kor
mány - mielőbb megkezdhetik az érde
mi tárgyalásokat. 

Budapest, 2000. április 13. 

Szinte nincs olyan híradás - legyen 
az írott vagy elektronikus - amely ne 
szólna Magyarország EU-csatlakozá
sáról, a tárgyalások állásáról. A Magyar 
Vasutasban is útjára indítjuk a tájékoz
tatást az aktuális ügyekr61.. E lapszá
munkban az eddigi tárgyalások vázla
tos áttekintését tesszük közzé! 

A luxembourgi döntések alapján 
1998. március 12-én az Európai Kon
ferencia összehívásával vette kezdetét 
a többszintű bővítési folyamat, amely
nek részeként az Európai Unió 1998. 
március 31-én Brüsszelben megkezd
te a csatlakozási tárgyalá!>okat az 5+ 1 
tagjelölt országgal, tehát Magyaror
szággal, Lengyelországgal, Esztor
szággai, Csehországgal, Szlovéniával 
és Ciprussal. A nyitó nyilatkozatok el
hangzását követően megindult a kö
zösségi joganyag átvilágítása. 

• A csatlakozási tárgyalások minisz
teri szintű kormányközi konferencia 
keretében zajlanak. Az egyes miniszte
ri fordulókat egy vagy több főtárgyalói 
forduló előzi meg, amelyek célja. a mi
niszteri szintű ülés előkészítése. Az ér
demi tárgyalások megkezdéséhez há
rom előfeltétel teljesülése szükséges. 
Elengedhetetlen az adott tárgyalási feje
zet multi-, majd bilaterális átvilágítása. 
Ezt követően a tagjelölt ország elkészí
ti és átadja az Európai Uniónak az egyes, 
már átvilágított fejezetekre vonatkozó 
tárgyalási álláspontját (az ún. pozíció 
papírt). Harmadik lépésként pedig az 
Unió tagállamai készítik el a tagjelölt 
által benyújtott tárgyalási álláspontról 
saját közös álláspontjukat (ez az ún. 
"common position"). 

• Az osztrák elnökség alatt, 1998. 
szeptember 7 -én Magyarország tizen
egy, már átvilágított fejezetekre vonat
kozó tárgyalási álláspontját adta át az 
Európai Unió számára (Kis- és közép
vállalatok, Tudomány és kutatás, Ok
tatás és képlés, Statisztika, Iparpoliti
ka, Távközlés és információs techno
lógiák. Halászat, Fogyasztóvédelem, a 
fogyasztók egészségének védelme, 
Kultúra és audiovizuális politika, Kül
és biztonságpolitika, Vállalati jog). Az 
érdemi csatlakozási tárgyalások 1998. 
november 10-én, a második miniszteri 
szintíí tárgyalási forduló keretében 
kezdődtek meg Magyarország és az 
Európai Unió között Brüsszelben. A 
napirenden hét fejezet szerepelt (Tu
domány és kutatás, Távközlés és infor
mációs technológiák, Oktatás és kép
zés, Kultúra és audiovizuális politika, 
Iparpolitika, Kis- és középvállalkozá
sok, Kül- és biztonságpolitika) és a 
felek ideiglenes jelleggel lezárták- de 
fenntartották az ezekre a fejezetekre 
történő visszatérés elvi lehetőségét -
a Tudomány és kutatás, az Oktatás és 
képzés, valamint a Kis- és középvál
lalkozások fejezeteket. 

• Az EU belső fejlődése és bővítése 
szempontjából is stratégiai jelentősége 
van annak, hogy a német elnökség idő
szakában, a berlini csúcson elfogadásra 
került az Agenda 2000, amely 2002-től 
önálló. elkülönített sorban, munkahipo
tézisként megjeleníti az első bővítés 
költségeit. A német elnökséget lezáró 
kölni Európai Tanács elfogadta az intéz
ményi reformok előzetes mandátumát 
és menetrendjét, az elnökségi következ
tetések pedig megerősítették az Unió el
kötelezettségét a bővítés ütemes végre
hajtására. 

�v ,.,. 
VASJARMU 

• vasúti járműjavítás 
és gyártás 

ISO 9001 I? 

@@:[Kfi? 

DIN-EN 729-2 

Járműjavító és Gyártó Kft. 
ÖNORM M 7812, DIN 6700 

• fémmegmunkálás 
• acélszerkezet gyártás 

és szerelés 

• Magyar részről 1999 augusztusáig 
12 újabb tárgyiµási álláspont került át
adásra az Európai Uniónál,;.: január 29-én 
az Áruk szabad ár� Külgazdasági 
kapcsolatok, Vámunió és vámjog, Ver
senypolitika, május 12-én a Szoci4lpoli
tika és foglalkot.tatás, Energia, Gazdasá
gi és Monetáris Unió, mtce szabadmam
lása, július 1 -jén a Köz!ekedéspolitika, a 
Szolgáltatások szabad m-amlása és az 
Adózás fejezete� majd július 28-án 
a Környezetvédelem yonatkozásában. 

• 1999.július 2-án véget ért az át
világítás, és kezdetét vette az 1998. 
március-december között keletkezett 
ún. "pipe.Jine acquis" feldolgozása. A 
német elnökség alatt két főtárgyalói 
fordulót tartottak ( 1999. április 19-én 
és május 19-én), majd 1999. június 21-
én került sor a Kom1ányközi Konfe
rencia harmadik miniszteri szintű for
dulójára. Az ülés napirendjén tíz feje
zet szerepelt (Halászat. Statisztika. Fo
gyasztóvédelem, Távközlés, Iparpoli
tika, Versenyjog, Áruk szabad áramlá
sa, Vállalati jog, Vámurlió, vámjog, 
Külgazdasági kapcsolatok) és a Halá
szat, Statisztika. Fogyasztóvédelem 
fejezetek ideiglenesen lezárásra kerül
tek. További két fejezet, az Iparpoliti
ka és Távközlés esetében egy-egy nyi
tott kérdés maradt, így a felek megál
lapították a jelenlegi helyzetben ezek 
sem igényelnek további tárgyalást. A 
német elnökség végéig összesen 15 
fejezet, tehát a tárgyalási dossziék fele 
került megnyitásra és nyolc fejezet 
ideiglenesen lezárásra. 

• 1999. második félévében, a so
ros finn elnökség alatt két fötárgyalói 
és egy miniszteri szmtíí tárgyalá�i for
dulóra került sor. A szeptember 30-ai 
(ötödik) helyettesi tárgyalási fordulón 
három (Tőke szabad áramlása, Gazda
sági és monetáris unió, Szociálpoliti
ka és foglalkoztatás), a november 12-
ei (hatodik) helyettesi tárgyalási for
dulón pedig négy újabb dosszié (Ener
gia, Közlekedéspolitika. Szolgáltatá
sok szabad áramlása, Adózás) került 
megnyitásra és néhány "osztrák-német 
örökség" (Vállalati jog, Vámunió, Ver
senyjog) került napirendre. 

• Magyarország 1999. november 
29-én újabb öt fejezetben (Bel- és igaz
ságügyi együttmú1cödés, Mezőgazda
ság, Személyek szabad áramlása, Regi
onális politika, Pénzügyi ellenőrzés) 
adta át tárgyalási álláspontját. 

• A 1999. december 7-ei Kormány
közi Konferencia 4. miniszteri szintű 
fordulójának napirendjén a szeptembe
ri és novemberi főtárgyalói fordulók 
során megvitatott 10 fejezet, illetve az 
ülésen megnyitásra került Környezet
védelem dosszié szerepelt. A Gazdasá
gi és Monetáris Unió fejezet ideiglene
sen lezárásra került. 

Összességében a fmn elnökség 
újabb nyolc fejezetet nyitott meg, és 
folytatódott az osztrák, illetve a német 
elnökség alatt le nem zárt fejezetek tár
gyalása. Ezzel Magyarország az Elnök
ség végére minden tárgyalási álláspont
ját átadta az Uniónak. a dossziék több 
mint kétharmada (23) megnyitásra, és 
kilenc fejezet ideiglenes lezárásra került. 

/ Forrás: KÜM honlap) 
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SZTRÁJKNAPLÓ TOVÁBBRA IS KINYITVA 

Olvasói levelekből 
"Felháborítónak tartom a Vasutas 

Hírlap 2000. március 7-i számában 
megjelent Domokos-interjút. A vezér
igazgató is megnézhetné, hogy mit en
ged megjelenni a lapban. Domokos nem 
állít kevesebbet, mint azt, hogy ő szer
vezte a sztrájkot. azt, hogy mindent tu
dott előre. Épesza ember ilyen esetben 
elkerüli a problémát, talál más megol
dást, és nem engedi, hogy három sztrájk 
következzen be. Persze csak akkor, ha 
tényleg előre látta, vagy ha el akarta 
kerülni a konfliktust". 

"Gratulálok a három szakszervezet 
vezetőinek. Kitartottak, nem ijedtek meg 
a túlerőtől. A sajtón keresztül a kormány, 
a KHVM és a MÁV mindent megtett 
azért, hogy a szakszervezeti mozgalmat 
lejárassa. Nem sikerült! A MÁV vezetők 
most megmutathatják mit tudnak. A há
rom éves béke alatt azt is bizonyíthatják, 
hogy vezetőknek is alkalmasak-e?" 

"A három sztrájk körüli kommuni
kációs hercehurca megmérgezte az em
beri kapcsolatokat. A főnököket tovább
ra is terrorizálják fentről, míg a főnöki 
tekintély helyreállításáról papolnak. 
Meddig tehetik ezt? A vasutasok biza
lomban éltek és dolgoztak. Domokos és 
a MÁV vezetése ezt tönkretette. Nekik 
ez a reform?" 

SZllb6 Gyula. Szeged 
"Nagyot hibázott Kukely úr, amikor 

Domokosra bízta a kommunikációt. Ő 
ugyanis jól lejáratta a MÁV vezetését. 
Kukely urat nem sokan ismerték a 
MÁV-nál, nem tudni honnan került oda. 
A sztrájk alatti információk, amelyek 
kijöttek a MÁV-tól, siralmasak voltak. 
A vezetők a TV-ben ellene beszéltek a 
vasútnak. Kukely úrról nem a legjobb 
kép alakult ki". 

Nagy Lajos, Záhony 
"Domokos úrnak ki adta a pénzt 

arra, hogy a közel három hónapos konf
liktu1> alatt naponta kétszer is fogadja és 

traktálja az újságírókat? Azt hallani, 
hogy vasúti szabadjegyeket is osztogat
tak a MÁV-ot tömjénezőknek. Akft-ktől 
meg el akarják venni a szabadjegyet? 
Mit szól ehhez Katona Kálmán minisz
ter, aki azt ígérte, hogy a szerzett jog, a 
szabadjegy a kft-kben is megmarad?". 

Kis, Ferenc, Debrecen 
-------·--

"A Vasutas Hírlap szakmai írásai so-
kat romlottak, de főleg hiányoznak a lap
ból. Csak a nagyfőnökök szólalhatnak 
meg, persze előre leírt sablonszöveggel. 
Miért nem mutatja be az újság a szolgá
lati helyek állapotát? A WC-k, mosdók, 
öltözők állapotát? Miért nem írnak a kis
állomások problémáiról? Az utóbbi idő
ben csak önmagukat dicsérgetik". 

"A MÁV vezérigazgatója szigorú 
gazdálkodásról szónokol mindenhol. 
Közben a Vasutas Hírlap mellett minden 
szakágnak különféle újságjai jelennek 
meg, amelyek nem sokat érnek, mivel a 
főnökség mutogatja magát bennük. 
Megy a szédítés, a szépítés. Erre van 
pénz? Arra, hogy a munkahelyeken az 
étkező helyiséget meg a WC-t kirneszel
jék már évek óta nincs. Jó lenne, ha er
ről is írna a Domokos úr nem csak ma
gát dicsérgetné az újságjában!" 

"Felelősségre vonják-e azokat a fő
nököket, akik a sztrájk alatt a közleke
dés biztonságát veszélyeztetve szak
vizsga nélküli embereket akartak mun
kába állítani, leváltva a sztrájkolókat? S 
ahol ez sikerült nekik, ott baleset esetén 
ki tartotta volna a hátát? Kinek a nyaká
ba varrták volna az ügyeket?" 

"A vasút vezetésére sohasem volt 
Jellemző, hogy a saját dolgozóikat úgy 
állítsák be az ország köznyilvánossága 
előtt, hogy túl vannak fizetve. Az elmúlt 
10 évben egyetlen vezetés sem süllyedt 
idáig. Szégyellje magát a vezérigazga
tó, a Bajnai és a Domokos ezért a csúf
ságért. Ezek kinek dolgoznak? A vasút 
és a vasutasok ellen tettek!" 

Folytatódik az ·•egyre 
nagyobbakat mondok'' 

című mesedélután 
a Vasutas Hírlapban 

A Vasutas Hírlap 2000. IV. 4. 6. ( 50.) 
évfolyam 6. számában "Végre építkezni is 
kellene már1" cím alatt Domokos úr újabb 
rémtörténetekkel állt elő. 

A címet elolvasva azt gondoltam, 
hogy befejezte az "utánakiabálást" és 
valami komolyat is ír. Tévedtem, mivel 
a hangzatos cím alatt folytatta a pótcse
lekvését. 

"Valótlant állít az alelnök" című írá
sára válaszunkat lásd a lap 4. oldalán. 

A "tíz év alatt tizenöt sztrájk" hang
zatos cím alatt levont következtetéseiből 
látszik, hogy "átutazóban" van ő a MÁV 
Rt.-nél. Arra pedig nem vett fáradtságot, 
hogy utánanézzen a sztrájkok okainak. 
Azt elfelejti (bocsánat, honnét is tudná!?) 
ha ·nem lettek volna sztrájkok, akkor már 
csak az EU-folyosók lennének Magya
rországon. Mellékvonal már rég nem. 
Tovább zuhant volna a vasutasok jöve
delme, persze ez Őt nem zavarja, mivel 

az átutazók fő elve: "vedd el, amit lehet, 
mert előbb-ut6bb zigyis menni kell". 

Megható a "mindenható szakszerve
zeti hatalom" című rész is. A baj csak az, 
hogy az idézett dőlt betűs részt "királyi 
többesben" írta. Én ugyanis nem tudok 
róla, hogy a tárgyalásokon vagy azon 
kívül valaki a vezérigazgatót személye 
elleni támadással fenyegette volna meg. 
Ezzel ellentétben arról igen, hogy ne
künk szakszervezeti vezetőknek emle
gettek valami felső fiókban összegyűjtött 
információt. Persze így utólag szelektív 
az emlékezet! A szerzemény többi főcí
me hangzatos, de egyben siralmas is. 

Domokos úr! Az Ön által adott 
hangzatos címre kellett volna az írásban 
koncentrálni! Végre építkezni kellene 
már! Vagy az nem megy?! Előbb-utóbb 
kiderül. Akkor vajon kire hárítja majd 
a felelősséget! 

Dr. Márkus Imre 

"A Vasutas Hírlap nem "AMÁV Rt. 
dolgozóinak lapja". Az a lap a Domo
kos magánlapja. Felháborító, hogy még 
mindig a feszültséget szítja". 

"A kommunikáció nem helyettesí
ti a vasútreformot." 

"Ha eladtok mindent a MÁV-nál. 
akkor csak a szobai kisvasúton vonatoz
hattok fiúk". 

"A vasutasoknak lelke van. Ez kü-

Szilánkok 
lönbözteti meg őket a műkedvelőktől, a 
vasúthoz tévedtektől". 

"Azt várjuk a szakszervezetektől, 
hogy akadályozzák meg a vasutas sport
létesítmények széthordását. az üdülők 
kiárusítását. A "régi jó kollégák" előjo
gait pedig szüntessék meg." 

"Nem baj, ha nem vonják le a tagdí
jat, összegyűjtjük másképpen. Ennél ne
hezebb dolgokat is megoldottunk már." 

"Visszaléptem a VSZ-be. Ezt vár
tam, az összefogást." 

"A keményebb vonal megtartja tagsá
gát. a radikálisabbak pedig visszalépnek." 

"Egységben az erő! Mutassuk meg 
a Kukelynek és Katonának, hogy nem 
félünk tőlük". 

"Urak! A MÁV-vezetőkre is igaz 
lesz az a mondás, hogy: egyszer fenn, 
egyszer lenn". 

Ez is a sztrájk hozadéka?! 
A MÁV vezetése által közel három 

hónapi elhúzódott konfliktus alatt a rep
rezentatív szakszervezetek többször tar
tottak sajtótájékoztatót. Több alkalom
mal szóltunk arról, hogy a MÁV és a 
KHVM vezetésének nincsenek vasút
fejlesztési javaslatai, csupán vonalbezá
rások, járatok megszüntetésére futja a 
nagy reformból. 

Azt is kifogásolta a VSZ, hogy a Tri
Gránit Rt. által felvetett ferihegyi gyors-

vasút építéséhez nem mutatnak affinitást 
az urak. És lőn csoda! Megnyíltak a sü
ket fülek?! Az elmúlt napokban a hír
adások arról szóltak, hogy a KHVM és 
a TriGránit Rt. megállapodást írt alá ar
ról, hogy a gyorsvasút megvalósítható
ságát megvizsgálják ez év októberéig. A 
13,2 km hosszú vasútvonal megvalósít
hatósági tanulmánya 15 millió forintba 
kerül, amelyet a TriGránit fizet. 

A vasutasok, az utasok, a környezet-

kíméletében érdekelt állampolgárok ne
vében köszönjük Bartha Ferenc elnök
nek és Demján Sándor elnök-vezérigaz
gatónak a biztató kezdeti lépések meg
tételét. 

A VSZ mmden kezdeményezést tá
mogat, amelynek eredményeképpen a 
vasút fejlesztésével egyidejűleg munka
helyek jöhetnek létre és fejlődik a kör
nyezetkímélő magyar vasút. 

Dr. Márkus Imre 

Félni kényelmesebb volt!? 
Nagy viták voltak a családban. Sztráj

koljunk-e vagy ne? Mindenféle érv elhang
zott a dolog mellett és ellene is. Az eddigi 
sztrájkok többségében részt vettem. mert 
úgy éreztem, nekem is hozzá kell adnom 
valamit a köz hasznához, ha nem többet, 
hát magamat. Az a néhány órányi, vagy 

egy-két napi bér hiányzott igaz, de a több 
reményében odaállt az ember. 

A mostani dolog másképp nézett ki 
már elöljárójában is. A MÁV-os vezérek 
meg a miniszter ábrázata nem volt tisz
ta. Valahogyan nem jött ki belőlük a vas
útért való felelősség sem, az pedig főleg 
nem, hogy a vasutas a végeken, a kisál
lomásokon, a szakaszokon is ember. 

Nekünk jöttek! AMÁV sajt'� bizto
san nem vasutas, mivel arra, amit mtívelt, 
vasutas ember nem lenne képes. Még a 
harc elején tartottunk, amikor a vasuta
sok béréről valótlanságokat állítottak 
ország-világ előtt. Ezek a főnökök bizto
san nem dolgoztak négyes túrban. 

Minden este vitáztunk, hogy ·mi le-

gyen. Az asszony azt mondta döntsem el 
én, hogy mit csinálok. A pénz hiányzik 
majd, de valahogyan megleszünk majd. 
Arra kért. hogy a munkahelyemet őrizzem 
meg, mert mi lesz velünk, ha elküldenek. 

A sztrájk mellett döntöttem. A fő
nök rendes ember volt. Az eddigi sztráj
koknál tette a dolgát, de ember módjá
ra. Gondoltam, most is így lesz. De most 
más volt a helyzet. A vezérigazgatóság 
meg a sajtósok szinte terrorizálták a he
lyi vezetést. Ilyen még nem volt a vas
úton. Mi többen voltunk sztrájkolók, 
bíztunk egymásban, meg abban. hogy a 
szakszervezetek összefogása meghozza 
az eredményt. 

Voltak, akik nem sztrájkoltak. Volt 
olyan, aki az első kettőben részt vett, a 
harmadikban nem. Volt, aki fordítva, 
mondván, a sok hazugságra. mármint 
arra, hogy csak 10%-a. 8�-a sztrájkol 
a vasutasoknak. méltó válasz kell. 

Féltek az emberek. Én is féltem. 
Volt, aki nem félt, hanem azt mondta, ő 

maradni akar, a sztrájk meg hoz, amit 
hoz, ő is kal' belőle. Ezek az emberek 
amolyan MAY felső vezető félék lehet
nek. Harcolja ki más nekik is a többet, 
ők meg ülnek karba tett kézzel, sőt még 
dörzsölködtek is a főnöknél. 

A mi családunk úgy látja, ismerve a 
megállapodásokat, hogy érdemes volt 
támogatni magunkat a sztrájkkal, mert, 
hát magunkat támogattuk. A szakszer
vezeteknek csak köszönet jár, mert az 
élére álltak a harcnak. 

Azt gondolom, ha többen sztrájkol
tak volna, előbb vége lett volna a harc
nak. nem tartott volna három hónapig, 
a sztrájk pedig két hétig. 

Persze a a potyautasok a félelmet 
választották. Kényelmesebb volt félni, 
mint kiállni az igazunkért. Az a kérdés 
azért még ott van ám. hogy nem égeti a 
többlet-, meg a kiemelt bér, no meg a 
jutalom a sztrájkolókat üldözők és a 
sztrájkban részt nem vevők zsebét? 

Sz.P. 

Megkérdeztük Bereczky Andrást a MEDOSZ 
lötitkárát a készülő agrárdemonstrációról 

-Egyelőre felfüggesztettük az ápnlis 
11-12-ére meghirdetett agi;árdemonstráci
ót az árvízhelyzet miatt. Úgy döntöttünk: 
erkölcsileg nem tehetjük meg, hogy mia
latt ezrek küzdenek az életükért, jószága
ikért, vagyonukért és házaikért, mi de
monstrálunk. A felfüggesztés határozatlan 
ideig tart, de addig biztosan, amíg a víz az 
úr! Kezdeményeztük a Mezőgazdasági. 
Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszer
vezete (MEDOSZ) és a Mezőgazdasági 
Termelők és Szövetkezők O rszágos Szö
vetsége (MOSZ) tagjainak körében. hogy 
minden rendelkezésükre álló eszközzel 
segítsék az árvízvédelmi munkákat. 

- S mi lesz, ha levonult a::. ár? 
-A jogszabályok értelmében 72 órá-

val bármilyen rendezvény előtt újra en
gedélyt kell majd kémünk a rendőrség
től. Úgy tervezzük, hogy marad a félpá
lyás útlezárás, nem szeretnénk, ha az em
bereket még jobban sújtaná a mi de
monstrációnk. Nem akarjuk a közvéle
ményt sem magunk ellen haragítani. 

- Mi a véleménye a::. akció "befa
gyasztásár6l"? 

-Szinte biztos, hogy a "hibernálás" 
nem tett jót a demonstrációnak, hiszen 
már megvoltak a helyszínek, mindenki 
tudta, mi a dolga. Nehéz lesz az embe
reket újra tűzbe hozni. bár az is tény, 
hogy az elégedetlenség nőttön nő. 

- Eléggé megosztott az agrárium ... 
-Nem szeretek más érdekképvisele-

tekkel foglalkozni, így abba a vitába sem 
kívánok belemenni, hogy mely szervezet 
ellenzi s miért a készülő agrárdemonstrá
ciót. Nem kívánok számháborúba sem bo
csátkozni, például arra vonatkozóan, hogy 
az egyik ellenző, a Gazdaszövetség hány 
embert képvisel. Úgy gondolom, az a 
mérvadó, hogy a családi gazdaságok és a 
mezőgazdasági termelők legnagyobb ér
dekvédelmi és munkaadói szervezetei tá
mogatják a megmozdulást, hiszen ne feled
jük a Parasztszövetségnek a legnagyobb a 
támogatottsága a családi gazdálkodók kö
rében, a MEDOSZ a legnagyobb agrár ér-

dekképviseleu szervezet. míg a MOSZ a 
legnagyobb agrár munkaadói szervezet. 
Egyébként nagyon rossz dolognak tartom. 
hogy az agrár érdekképviseleti szervezetek 
egymás ellen harcolnak. 

- Mennyire esett vissza, vagy nőtt 
meg a demonstráci6 támogatottsága a 
gazdák körében? 

-Nyilvánvaló, vannak olyanok, akik 
félnek, akiket meg lehet félemlíteru tá
mogatásmegvonással és "rendszám-fel
írással". ám a gazdák többségének sajnos 
már mindegy, sem így, sem úgy nem 
kapnak, kapnának támogatást. Nincs 
vesztenivalójuk... 

Berta Sándor 

DOKUMENTUMAINKBÓL 

MEZŐGAZDASÁGI, ERDÉSZETI ÉS VlZÜGYI 
DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 
Dr. Bereczky András úr részére 
főtitkár 

Tis::.telt Főtitkár Úr! 
A Vasutasok Szakszervezete megdöbbenéssel értesült arról, hogy a ta

valy ősszel az FVM-mel kötött megállapodást a miniszter utasításának kö
vetkeztében a minisztérium nem hajlandó betartani. Ennek következtében_ 
jelentősen csökken az ágazat eltartó- és versenyképessége, veszélybe ke
rülnek a munkahelyek, erősen romlik a munkavállalók. jövedelmi viszo
nya! Ez a helyzet sajnos számunkra. vasutasok számára is meglehetősen 
ismerős! Csak azok a kormányzati tényezők nem látják vagy nem akarják 
látni. hogy a mezőgazdasági termelők életviszonyainak sárba tiprásával, a 
vasútvonalak tömeges bezárásával éppen azokat a vidéki térségeket lehe
tetlenítik el. teszik tönkre, amelynek fejlesztését hirdetve hatalmukat meg
kaparintották' Ezt bizony minden eszközzel meg kell akadályozni! 

Éppen ezért demonstrációtok céljaival azonosulunk. azokkal mélyen egyet
értünk! A Vasutasok Szakszervezete Választmánya határozatban foglalt állást 
a MEOOSZ Szövet-;ég álláspontja mellett! Veletek együtt tiltakozunk a vidék. 
a mezőgazdaság tönkretétele ellen, követeljük a hatályos megállapodások ma
radéktalan és feltétlen bccartását! A leghatározottabban elítéljük (minden fó.. 
rumon tiltakozunk) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Miniszter azon jog
sértését, amely alapvető emberi és szabadságjogok ellen irányul! 

A Vasutasok Szakszervezetének tagjai a veletek való szolidaritásuk és 
a demokrácia mellett való kiállásuk érdekében április 11-12-én zöld sza
lagot fognak viselni. Külön köszönjük. és nagyra értékeljük. hogy az ár
és belvíz károk sújtotta, katasztrófahelyzetben lévő országban egyelóre csak 
a jelképes demonstrációt választottátok. 

Budapest, 2000. április 11. 
Tisztelettel: Dr. Márhs Imre 

a VSZ elnöke 
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Allítsuk meg a süllyedést! 
MOTTÓ: 

TISZTÁZÓ VITA A SZAKSZERVEZETEK MEGERŐSÖDÉSÉÉRT 
Hideg fej, forró szfv, 
tiseta kéz. 

K R I T I K Á K • OKOK • Ö S S Z EF Ü G G É SE K • TE NNIV A L Ó K  

ÜTKÖZŐ KÁRPÁTI SÁNDOR ROVATA 

A tagság igényei szerint 
SZAKSZERVEZETI L ÁTLELET VARGA GYÖRGYTŐL 

győződésünk: a nyugdíjasokkal is úgy kell 
foglalkozni, hogy abban saját jövőjük jó 
példáját lássák az aktív dolgozók. 

A tájékozatlanság egyenlő 
a kiszolgáltatottsággal 

- S nálatok ez (gy van? 

VALLJA DR. BERECZKY ANDRAS, A MEZŐGAZDASÁGI, ERD ÉSZETI ÉS VÍZÜGYI 
DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGÉNEK FŐTITKÁRA 

- Milyennek (téled a szakszervezeti 
mozgalom mai helyzetét? - kérdeztem 
Varga Györgytől, az Erdészeti és Faipa
ri Dolgozók Szakszervezete nyugdíjas 
bizottságának elnökét, a régi, nagy ta
pasztalatú, ma is aktív érdekvédőt. 

-Sajnos, leszálló ágban vannak a mun
kavállalói érdekképviseletek. Ezért kerül
tek ilyen helyzetbe, mert fogy a levegő. A 
kormány elzárja azokat a csapokat, ame
lyek az életben maradáshoz szükséges oxi
gént biztosítanák. Még ugyan nincs mód
jában elzánú, szándéka azonban ez volna. 
A szakszervezeteknek -erőfeszítéseik ré
vén - van még egy-két nyílásuk, ahol le
vegőhöz jutnak. Ezeket a nyílásokat vi
szont csak úgy lehet tágítani, ha jobb szer
vezettséggel, nagyobb egyetértéssel, szoro
sabb együttműködéssel és összefogással a 
szakszervezetek ereje növekszik. 

- Ezek szerint nemcsak a konnányon 
múlik a szakszervezeti munka hatékonysága. 

- A szakszervezetek személyi, szer
vezeti, strukturális leragadása sajnos nem 
az érdekvédelmi szervezeteket erősíti, 
hanem a kormány oxigéncsapjait szol
gálja; a kabinet azt csinál jelenleg, amit 
akar. Ezeken a problémákon kívül az is 
gondot jelent, hogy kihalnak a szakszer
vezetek megszokott hagyományai. 

- Mire gondolsz? 
-Eltűntek a Mikulás-csomagok, a nő-

napi hóvirágok, megszíint a gyermeküdül
tetés. A szakszervezeti tagság pénzéből 
épült üdülőkben az egekbe szöknek az 
árak, s így a szervezett dolgozók számára 
megfizethetetlenné válik az üdülés. A szak
szervezeti nyugdíjasok gondjainak enyhí
tésére nincs kellő erő, figyelem és idő. A 
bérviták dominanciája mellett-amit a tag
ság sokszor nem is ért - felvetődik a régi 
kérdés: mit ad a szakszervezet? 

-Nos, mit ad az Erdészeti és F aipa
ri Dolgozók Szervezete? 

- Bár a Mikulás-csomag valóban ki
ment a divatból, de szakszervezetünk ab
ban hagyományőrző, hogy a gyermeküdül
tetéssel -beleértve a külföldi üdültetést is 
-a tagság igénye szerint foglalkozik. Meg-
---- ------------

-Nálunk az a gyakorlat, hogy a nyug-
díjas bizottság elnökét szakszervezetünk 
kongresszusán választják meg. Az alap
szervezeti választások során hasonlókép
pen történik a nyugdíjas ügyek alapszerve- , 
zeti felelősének a megbízatása is. S a nyug
díjas tisztségviselőket eszerint is kezelik. 

Nagy munkába kezdtünk azzal, ' 
hogy az erdészeti ágazatból nyugdíjba 1 vonulók köréből adatfelvételt végez
tünk az anyagi, szociális helyzet feltér
képezésére, amelyet azután központilag 
feldolgoztunk. A nyugdíjasok élethely
zetét tartalmazó főbb adatokból kitűnik, 
hogy kik vannak leginkább rászorulva 
a méltányossági alapon történő, soron 
kívüli nyugdíjemelésre. Ezeket a javas
latokat nyugdíjas bizottságunk terjesz- 1 
ti fel a területileg illetékes nyugdíjbiz
tosítási igazgatóságokhoz. 

- S a válasz, az eredmény? 
- Megelégedéssel nyugtázhatjuk, 

hogy a legutóbbi öt év alatt 392 nyugdí
jasunk részesült soron kívüli nyugdíj
emelésben. Ezek havi összege 900 forint
tól 1600 forintig terjed. A havi emelések 
összege -a 392 nyugdíjast tekintve -évi 
4,6 millió forintot tesz ki. Ennyivel tud
tuk segíteni a súlyos anyagi gondokkal 1 küszködő, rászoruló idős tagjainkat. En
nek köszönhető, hogy szin� minden 
nyugdíjba menő társunk megtartotta 
szakszervezeti tagságát. 

Tulajdonképpen a MEDOSZ-ból és 
az MSZOSZ-ből is azért léptünk ki, 
mert ehhez a hagyományőrző törekvé
seinkhez nem mutatkoztak partnerek
nek, sőt, azt régimódi, avítt struktúrának 
tartották, mondván, hogy ez már a mo
dern szakszervezeteket.nem jellemzi. 
Mibennünk pedig tovább élt a kérdés: 
miért nem, ha a tagság ezt igényli? Ezért 
a következtetésünk az lett: a bonyolult 
szakszervezeti feladatok végzése köz
ben sem szabad megfeledkezni a tagság 
alapvető igényeiről. A szervezett dolgo
zók ugyanis folyamatosan szeretnék · 
tudni és érzékelni, hogy mit ad a szak
szervezet? Mi ennek próbálunk és aka
runk megfelelni. 

- És ti sohasem kérdezitek meg, 
hogy a tagság mit ad a szakszervezetek
nek? A tagság mindig csak várjon és 1 kapjon? E kérdés viszont azért is indo
kolt, mert a tagság maga a szakszerve
zet. Akkor kitől kérünk mindig? 

-A tagság visszajelzése abban mér
hető, hogy messze az országos átlagot I meghaladó szervezettségünk van mind 
az aktív tagok, mind a nyugdíjasok kö- , 
rében. Ez a tény számunkra megnyug- ' 
tató és biztató. Megerősít bennünket 
abban, hogy jó úton járunk. 

-kárpáti-

-Először essék szó a magyar mezőgaz
daságról, hiszen ebben a gazdasági környe
zetben végzitek az érdekvédelmi munkát. 

- 1989 óta az ágazatban a munka
helyvesztés megközelíti a 75 százalékot. 
Ez azt jelenti, hogy minden négy mun
kahelyből egy maradt meg. 1989-től 
1994-ig több mint 600 ezer munkahely 
szűnt meg, ami ebben az időszakban az 
ágazat összes munkahelyvesztésének 
közel a fele. Sajnos, azóta is a legtöbb 
munkahelyet vesztő ágazatok sorába 
tartozunk. Különösen rossz képet mutat 
az összehasonlítás akkor, ha figyelem
be vesszük: a nemzetgazdaságban 1998-
ban már minimális foglalkoztatás-bővü
lés következett be, miközben a mező
gazdaság továbbra is jelentős mértékű 
munkahelyeket vesztett. 

- Hogyan jött ez össze, mi volt en
nek az oka? 

- Három fő okot jelölnék meg: l .  A 
kárpótlás, ami egy korszerű birtokstruk
túrából katasztrófálisan rossz birtokstruk
túrához vezetett. 2. A téves privatizációs 
stratégia. Az ún. "decentralizált privatizá
ció" előírásai szerint a legkisebb működő
képes egységig magánosították az egyes 
üzernrészeket. 3. Az abszolútmódQJl r.o
litikai indíttatású és politikai indulatoktól 
fűtött szövetkezetellenesség. Mindez azt 
jelentette, hogy jóllehet a mezőgazdaság
ban is volt korábban túlfoglalkoztatás, de 
a sok tízezer munkahely megszűntetése 
nem volt törvényszerű, nem volt indokolt. 

- Jogos tehát a mezőgazdaság vál
sághelyzetéről beszélni? 

- Teljes mértékben. Ebből az ága
zatból minden jel szerint tartós válság
ágazat lett, amelyre már másfél évtize
de a vagyonvesztés, a vagyonfelélés a 
jellemző, ami persze - az agrárolló kö
vetkeztében - kemény jövedelmezősé
gi problémákkal jár. Mindez elsősorban 
a közép- és nagyüzemeket sújtja annak 
ellenére, hogy éppen ezek az üzemek 
képesek piac- és versenyképes árukat 
előállítani. E tekintetben 1998 óta to
vább romlott a helyzet, ugyanis a jelen
legi kormány agrártámogatási rendsze
re kifejezetten diszkriminálja az úgyne
vezett foglalkoztató mezőgazdaságot. 

- Ezek a körülmények nyilvánvaló
an nemcsak befolyásolják a szakszerve
zetek mozgásterét, de meg is határozzák 
működőképességét, tevékenységét. 

- Természetesen. A fent vázolt hely
zet a MEDOSZ-nak jelentős tagvesztést 
jelentett. Szakszervezetünknek 15 éve 
több mint kétszer annyi tagja volt, mint 
amennyi ma az egész ágazatban össze
sen alkalmazásban állók létszáma. Ron
totta helyzetünket a magyar szakszerve
zeti mozgalomban bekövetkezett sajá-

tos pluralizmus, amelynek következmé
nyeként a korábbi MEDOSZ szervezé
si területét ma négy szakszervezet tölti 
be. Vagyis: négy részre szakadtunk. S 
ez, mint mindenütt az erők, az infrast
ruktúra szétaprózódását vonta maga 
után. A tagvesztés pedig a tagdíjbevétel 
csökkenésével járt. A valamikori 300 
ezer taggal szemben, jelenleg a 
MEDOSZ-nak 15 ezer körül van az ak
tív taglétszáma. A tanulókkal, a nyug
díjasokkal együtt kb. 17 ezren vagyunk. 

-Tudom, hogy sok gonddal küszköd- ' 

tök, de.melyek a legfőbb figyelmet érdemlő 
problémák; az olyanok, amelyek megoldá
sa javftana a jelenlepi helyzeten? 

- Legfőbb problémának azt tartom, 
hogy a szakszervezet, mint intézmény le
járatódott a munkavállalók, a közvéle
mény szemében. Ebben közrejátszott a 
politika, a média is. Szerepük volt és van 
a pártoknak is. Nem utolsó sorban szó van 
magunkról, az egymás ellen acsarkodó 
szakszervezetekről. Gondoljunk csak 
vissza a kilencvenes évek elejére, amely
nek negatív következményei nem múltak 
el nyomtalanul. Ennek a jelenségnek a 
legnagyobb vesztese maga a munkaválla
ló, aki önmaga védelmének a leghatéko
nyabb eszközét veszíti el. Ezért meg kel
lene értetni a munkavállalókkal, hogy nél
külük, aktív közreműködésük mellőzésé
vel nem lehet eredményesen képviselni ér
dekeiket. A szakszervezeteket lehet szeretni 
vagy nem szeretni, de egy demokratikus 
társadalomban nélkülözhetetlen szerepet 
töltenek be. Ezt a mindenkori politikai ha
talomnak is tudomásul kell venni. 

-Hogyan lehetne a kedvezőtlen hely
zetből pozitív folyamatokat elind(tani? 

- A közvéleményben és a munka
vállalók fejében meg kellene változtat
ni azt a szakszervezeti képet, amely ezt 
a megítélést kiváltotta. Ma már számos 
szakszervezet - a MEDOSZ is - meg-

fogható érdekvédelmi munkát végez, 
időnként jelentősnek tekinthető eredmé
nyeket ér el például a bértárgyalásokon, 
a kollektív szerződések előkészítésében 
és létrehozásában. Említhetném a ked
vezményes dolgozói részvényeket, 
vagy azt, hogy ez évben január elsejé
től érvényes a minimálbér. 

Az esetek többségében az érintett mun
kavállalók jelentős része nem szerez tudo
mást arról, hogy ezeket az eredményeket a 
szakszervezetek segítségével vívták ki. 
Nem tudjuk -különösen az alapszerveze
tek tisztségviselői - "eladni" a nehéz küz
delmekben kicsi.kart sikereket. Ez persze 
összefügg a szakszervezeti oktatás jelenlegi 
állapotával. Ezen a téren van bőven javíta
ni valónk. Ez vonatkozik információs te
vékenységünkre is, bár biztató jelként ér
tékelhető, hogy ismét beindítottuk, megje
lentettük a MEDOSZ Hírlevelet. Tettük ezt 
annak a tapasztalati ténynek az ismereté
ben, hogy a tájékozatlanság egyenlő a (még 
nagyobb) kiszolgáltatottsággal, s az infor
máció valóban hatalom, a sajtó pedig az 
érdekvédelem hatékony fegyvere. 

-Merre és hogyan tovább? Mi a vála
szod erre? 

, - A folyamatos, napi érdekvédelmi 
munkát át kell járnia a profizmusnak. Ezen 
azt értem, hogy a szakszervezeteknek meg 
kell "venniük" az egyes területek legjobb 
szakértőit Gogászait, közgazdászait, kom
munikációs szakembereit, stb.). Erre azon
ban külön-külön aligha vagyunk képesek, 
ezért egyesíteni kell erőinket. Az együttmű
ködési szándékot persze már sokan és sok
szor kinyilvánították, a deklarációkon túl 
már tovább kellene lépni. Az igazi megol
dás: az összefogás, a szakszervezetek anya
gi, szellemi erejének, infrastrukturális esz
közeinek egyesítése. Ez sokszorozhatja 
meg a kondíciókat, teheti eredményeseb
bé az érdekvédelmet. 

Ennek a szemléletnek és gyakorlatnak 
kell(ene) kifejezésre jutnia az egyes ága
zatok és konföderációk érdemi, folyama
tos együttműködésében. Ha ez a szándék 
és gondolkodásmód érvényesülne-páro
sulva a tagsággal való szoros, napi kap
csolattal-, akkor konfliktushelyzetekben 
is garantálható lenne a közös fellépés, a 
több eredmény. Emellett, ezzel együtt biz
tosítanunk kell olyan kedvezményeket és 
juttatásokat, amelyek a szakszervezeti ta
got megkülönbözteti a szervezeten kívüli 
munkavállalóktól. Nálunk ilyen a hatodik 
éve működő tagi jogon járó balesetbizto
sítási rendszer, s az ú_üáélesztett tagi, ked
vezményes üdültetés. Ha ezek a szolgál
tatások még szélesebb körűek lesznek, s 
párosulnak az erők összefogásával, akkor 
pozícióink csak erősödnek. 

-kárpáti-

Hegyi Gyula és Krausz Tamás ajánlásaiból -részletek-

Az MSZP két illusztris személyisé
ge egyénileg is megtette ajánlásait párt
juk készülő programjához, amelyet - a 
tervek szerint - a legközelebbi kong
resszus vitat meg és fogad el. Ezekből 
idézünk olyan gondolatokat, amelyek a 
szakszervezetekkel kapcsolatosak. Előbb 
Hegyi Gyulától, a kiváló publicistától, 
országgyűlési képviselőtől, majd Krausz 
Tamás történésztől, a Baloldali Tömörü
lés vezető alakjától. 

és minden órában el kell bontani egy szövetségre találjanak minden olyan kö- a kollektív szerződést, a béralkut és a 
téglát a társadalmi különbségek, a gaz- zösségben, amely társadalmi és patrióta munkaügyi ellenőrzést. A kormány ki
dasági monopóliumok és a szellemi ki- értékeink védelmére szerveződött. Ki- szolgáltatja a magyar nemzet óriási több
váltságok falából. Ott, ahol éppen a leg- emelten vonatkozik ez a szakszerveze- ségét kitevő munkavállalókat a multina
kézenfekvőbb: de lankadatlanul. tekre és szövetkezetekre, amelyek eltip- cionális és helyi vállalkozók kénye-ked-

Ahol a kormány döntéseit nem a rása minden rendű és rangú jobboldali vének, még a prostitúció és a gyermek-
választók akarata, hanem a tőkekivo- formáció közös céljának látszik. munka egyértelmű korlátozását sem ké-
nástól való rettegés formálja, ott nincs pes végrehajtani. E feladatok megoldá-
demokrácia. 2. sa az MSZP konkrét programjának dön-

A baloldal hagyományos bázisa a A szegénység mérséklése az MSZP tő elemeit kell, hogy képezze. 
lokális és munkahelyi önszerveződés, a alapvető feladatai közé tartozik. Ennek A program egyértelműen mondja ki: 
plebejus demokrácia. Hatalmas erők dol- érdekében minden áron biztosítani kell, a munkához való jog nem egyszerűen 

1. goznak azért, hogy ezek a tradicionális akár tömegmozgalmak útján is, hogy a elvont deklaráció, hanem minden ma
"Nincs társadalom, csak egyének közösségek széthulljanak, és az atomizált kormány ne korlátozhassa a munkavál- gyar állampolgár elemi joga, s gyakorlati 

vannak, akikhez családok tartoznak" - lakosság (még ha polgárságnak hívják is) lalói és szakszervezeti jogokat. Meg kell feltételeinek megteremtését az MSZP 
mondotta Thatcher asszony. A szocialis- akaratlan bábként engedelmeskedjen a állítani a kormányt abban a törekvésé- mindennapi politikája során alapvető 
ta mozgalom e kolosszális hazugság politikai és gazdasági monopóliumok- ben, hogy a szakszervezeteket kiszorítsa céljainak tekinti. Ilyen szociális alapjog 
szervezett tagadását jelenti. Mindennap nak. Ezért fontos, hogy a szocialisták a munkahelyekről, lehetetlenné téve így a szakszervezetekhez, a kollektív szerző

dés megkötéséhez és a társadalombizto
sításhoz való jog. A kulturális, oktatási, 
szociális és egészségügyi ellátás minden 
magyar állampolgár számára közel azo
nos esélyeket biztosítson. Elkerülhetet
len, hogy a gazdagabb rétegek szociális 
támogatását az állam diszpreferálja, a 
szegényebb rétegeket pedig részesítse 
előnyben. Az uniós csatlakozás minden 
magyar munkavállalónak a centrumor
szágok munkavállalóival azonos jogokat 
és lehetőségeket teremtsen. Az újonnan 
csatlakozó országok állampolgárai ne 
legyenek az Európai Unió másodrendti 
polgárai. A csatlakozás kezdéséig köze
líteni kell ennek érdekében a bérszínvo
nalat az uniós országokéhoz. 

Kárpáti Sándor 
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2000. ÁPRILIS s 

VASÚTNÉZŐBEN 

Záhony-Port Hol a munkabéke mostanában? 
"HA EGY SZEGÉNYSÉGET SZÉTSZEDNEK, ABBÓL NEM LESZ KÉT GAZDAGSÁG" 

Csendes a ház: Fényeslitke, az Északi-rendező' "Vörös Tornya". Már senki nem 
rendez semmit. 

- Végre sfnen vagyunk_ - mondja 
egy vasutas Záhonyban. 

- Csak vigyázzunk, mert hátha jön 
a vonat - vágja rá erre a kollégája. 

- Te soha nem tudsz optimista 
lenni - fgy megint az egyik. 

- Az optimista ember nem más, 
mint rosszul tájékozott pesszimista -
replikázik ismét a másik. 

A saját helyzetük iránti ilyesfajta 
ambivalens viszony mostanában eléggé 
jellemző a záhonyi üzletigazgatóság te
rületén dolgozó emberekre. A nem dol
gozókra - vagyis azokra, akik elveszí
tették állásukat- már nem tudni, mi jel
lemző, hiszen megfelelő munkaalka
lomra lelni az ország sarkának e csücs
kében, ahová korábban már eleve ezrek 
és tízezrek menekültek vissza a romba 
fulladt távoli bányákból és építőiparból: 
nos, ez itt olykor nehéz, máskor meg 
egyenesen lehetetlen. 

Ez a határváros, illetve körzet volt 
már Aranykapu, a Kelet kapuja, Euró
pa legnagyobb szárazföldi kikötője és 
sok minden más, még kis Moszkva is. 
Ez utóbbi titulusra jószerint rímel 
Fényeslitke -Északi rendezőn a színe 
után elnevezett Yórös torony, amelynek 
vezérlőpultja mögül ma már senki sem
mit nem rendez. A költővel élve, "árvult 
kastély gondját kóbor kutya őrzi." Illet
ve most még nem az, hanem egy va
gyonőr vállalkozás őrzi-őrizgeti. Ez az 
épület azelőtt afféle mutogatni való vív
mány volt, ahová az évtized derekáig 
minden idelátogató miniszterelnököt és 
közlekedési minisztert, államtitkárt és 
vezető pártpolitikust felkísértek. Aztán 
az élet és a vasút vezetősége úgy dön
tött, hogy rendezni végre közös dolga
inkat... - és a munkahely megszünteté
se 90 ember állásába került. Ezen a szol
gálati helyen az ország belsejéből ide
érkező normál nyomtávú vagonokat 
rendezték, ám a FÁK-államokból beér
kező árutömeg nagymérvű csökkenése 
Fényeslitke kapacitásának jelentős ré
szét fölöslegessé tette. A tornyot meg, 
mértékadó helyi források szerint, majd 
elhordják a népek a lakóház építkezése
ikre és az árvízi helyreállításhoz, ezzel 
ugyan nem csorbul a nemzeti vagyon, 
hiszen a házát mégsem viheti ki az em
ber az országból. 

Papiron négy órás a munka 
Pöhacker Attila, a Vasutasok Szak

szervezetének területi titkára tavaly de
cemberben komolyan fontolgatta, hogy 
Fényeslitke-Északiért sztrájkolni fognak. 

-Nem gondolta-e - kérdezem tőle -
, hogy egy megszűnésre (télt munkahe
lyen a sztrájk legfeljebb annyi sikert te
remhetne, mintha az ingyen uszadában 
sztrájkolna a pénztáros? 

- De, ez nekem is eszembe jutott -
feleli a rokonszenves és már sok mun
kahelyi vihart megért tisztségviselő. -
De hát az egész szervezkedést úgyis el
mosta, hogy kiderült: a MÁV-nál ennél 
sokszorta nagyobb a tét és a baj, s jött a 
nagy vasutassztrájk. 

Jászai Imre, a litkei állomásfőnök a 
Déli rendező épületében azt mondja: 

- Ez a pont megmaradt, ez most már 
egy stabil torony. A munkatársaimmal 
együtt én is stabilabbnak érzem magam, 
mint tavaly decemberben. 

- Én azóta biztosítóberendezést fel
ügyelek - mondja aztán a toronyépület'-
tői nem messze egy újabban sárga mel
lényt öltött vasutas, aki korábban Észa
kin volt vonatfelvigyázó. - Ha nem írja 
le a nevemet, akkor azt is elárulom, 
hogy jobb szerettem azt a munkahelyet, 
mint ezt a mostani bolyongó életet. De 
hát hová is mehetnék máshová? Vasút 
vagy éhbér, ez itt a kérdés. A vasútra ta
padt környékbeli vállalkozások, ame
lyek ugyancsak megkarcsúsodtak, ala
posan kihasználják a szabadlistára kerü
lő emberek kényszerhelyzetét. Sokfaj
ta furfangjuk közül csak egy - ami volt 
kollégáimmal is megtörtént-, hogy pa
píron négyórás munkára veszik föl az 
embert, de nyolc-tíz órában vagy még 
hosszabb időben foglalkoztatják Fé
nyeslitke-Északi dolgozóit 15-20 ember 
kivételével sikerült az üzletigazgatóság 
egyéb területein elhelyezni. 

- Ám nehéz volt s mind körülmé
nyesebb lesz a felszabaduló női munka
erőnek más helyet találni - teszi kere
kebbé a képet Pöhacker Attila. - A 
,gyes-ről, a gyed-ről visszatérők egyre 
gyakrabban szembesülnek azzal, hogy 
míg odavoltak, még a munkakörük is 
megszűnt, hiszen felszámolt munkahe
lyeken könyvelni, számfejteni és taka-

Csúcslétesftmény a "Phare-projekt" Záhonyban. Vajon az újabb büszkeség 
újabb vfvmány? 

rítani sem kell. Márpedig a hölgyek, az 
anyák aligha vállalhatják a dögnehéz fi
zikai munkát vagy a három-műszakos, 
sőt folyamatos munkarendet. 

A három P- a politika, a pénz és a 
piac - kényszere az azelőttinél jóval kar
csúbbra formázta Záhony-Port alakját. 
Stílszerűen szólván, Záhonyra futott el
képzelések azok a tervek, melyek nyo
mán a fénykorban az akkor 13 millió ton
na beérkező és 5,5 millió tonna kimenő 
árúra további gigantikus tervezeteket 
építettek. A mostani valóság ötmillió ton
na beérkező és -tavaly - 630 ezer tonna 
kilépő árú, miközben Kelet és Nyugat e 
vasúti fordítókorongja 16 millió tonna 
bejövő termék fogadására alkalmas. De 
nincs mese, a jelenlegi kevesebb árú át
rakásához, mozgatásához emberből is 
kevesebb kell, kivált hogy a feladatukat 
többszörösen kiszolgált 30-40 éves be
rendezéseket felváltó újak már sokkal ke
vésbé élőmunka-igényesek. 

Érettségizett targoncást? 
- A nagy elbocsátások hulláma, 

amely főleg a Záhony hátországához tar
tozó kisebb települések lakóit érintette, 
1996-ban lecsendesedett - tájékoztat dr. 

Kádár András, Záhony-Port párbeszé
dében és döntéseiben egyaránt dinami
kus fiatal üzletigazgatója. - A mostani 
3700-zal nagyjából beállt a létszám, 
amely a réginek körülbelül a fele. Ez idő 
szerint nem ismerjük még a pálya-és a 
vállalkozói vasút kettéválasztása köz
ponti terveinek a részleteit, de húsba vá
gó létszám-racionalizálással nálunk ez 
szerintem már nemigen jár majd. Más 

"-· .. ),\: \.,� ' ,

:-

) '.' ·�-- ""'t'i.,:,� .'· . fi ' 

!ékes teendő, hanem az egyik fő köve
telmény, az idén például 600 millió fo
rintot költünk az évtizedek során a talaj
ba és a felszín fölé került szén-és fém
hulladék, illetve olajszármazék eltünte
tésére. Végeredményben arról van szó, 
hogy néhány esztendő múlva itt lesz az 
Európai Unió széle, a schengeni határ, 
és a dologi, illetve szellemi javakat be
ruháznunk is ennek tudatában kell. 

- Ezen k(vül pedig talán annak tuda
tában is, hogy versenyhelyzetben van
nak? Hiszen Agcsemyő szinte ide látszik, 
kontinentális mércével pedig Ereszt sincs 
túl messze, és valószínűleg a szlovákok, 
illetve a lengyelek is minél nagyobb sze
letet kívánnak az árumozgatási "tortá
ból" kihasítani. Ráadásul a város szélén 
a főközlekedési út is ott húzódik. 

- E verseny szele valójában még 
csak fuvallat, de távlatokban kétségkí
vül számolni kell vele. A konkurencia 
ma még inkább a kiléptetés területén 
múlcödik. A politika és a gazdaság moz
dulásainak azonban hozama is van, pél
dául a jugoszláviai hidak lebombázása 
miatt megbénult dunai teherhajózás for
galmából sínre került vasércet itt és nem 
északabbra rakják át, hiszen Záhonyon 
át rövidebb az út a Délvidék, illetve Du
naújváros vagy Ausztria felé. De a köz
úton is meg lehet találni azokat a kisebb
nagyobb réseket, amelyekbe beférkőz
hetünk, ilyen például az, hogy újabban 
autón és buszon csak 50 svájci frank ér
tékű árut lehet magánforgalomban ki
vinni, vasúton viszont ugyanez a limit 
300 frank. Azóta a Csapra közlekedő 
egy helyett négy személyvagonunk járja 
oda-vissza a határpontot. 
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Indulás előtt a cuccosok "különvonata". 

kérdés, hogy a modem vasútnak nem
csak a korábbinál kisebb létszámú, ha
nem tudásában is eltérő gárda kell. Míg 
az előbbi, kényesebb és kínosabb fel
adat nagy részén már túl vagyunk, addig 
a másiknak, vagyis a tovább- és átkép
z!snek a nagyja még előttünk magasodik. 
Uj munkaköri fogalmakat kell megtanul
nunk és megtaníttatnunk, ilyen lesz példá
ul a több diplomás és idegen nyelveket 
bíró forgalmi menedzser, a logisztikai irá
nyító, más terepeken pedig az érettségizett 
targoncás és darupálya-kezelő. 

- Miféle fejlődés készteti a vasutat 
ezekre a költséges oktatásokra, humán
politikai beruházásokra? 

- Záhony-Port csak az idén öt olyan 
beruházást fejez be, amelyek modern 
berendezéseit és forgalmát csakis mo
dem tudással lehet vezérelni. Ezekből a 
PHARE-támogatással végrehajtott fej
lesztésekből az eperjeskei nyitott kocsis 
ömlesztett átrakó május végére már ké
szen is lesz, kiváltva a régi záhonyi vas
érccsúszdát és a többi tömegáru mozga
tására való kiszolgált berendezéseket. 

Novemberre pedig az új eperjeskei 
darupálya és fedett, ömlesztett átrakó, a 
záhonyi vegyianyag-átfejtés a komorói 
nehézolaj-átfejtő is elkészül. A szaktu
dás rekonstrukciójának a második indo
ka az, hogy a záhonyi vasútüzem egy
más után lép be az ISO nemzetközi mi
nőségbiztosítási rendszer normacso
portjaiba. A harmadik indok pedig az, 
hogy a környezetvédelem már nem mel-

Szegénység osztva kettövel 
- Ha a főnökség sem tudja, mi jön 

a pálya- és a vállalkozói vasút szétvá
lasztása után, akkor mi még úgy sem 
tudjuk - legyint érdeklődésemre egy 
szakszervezeti bizalmi. - Egy biztos: ha 
egy szegénységet szétszednek, abból 

Azelőtt itt a sfnek is alig látszottak 

még nem lesz két gazdagság. 
Pöhacker Attila az idei szervezési és 

átszervezési intézkedések várható hatá
sairól így beszél: 

- A MÁV Rt. idei terve 871 fős csök
kentést, ezen belül Záhonyra 105 ember
rel kisebb létszámot ír elő. Ennek v�gre
hajtása fogós feladat, mert a természetes 
fogyás tartalékai gyakorlatilag kimerül
tek, már mindenki elment nyugdíjba, aki 
csak mehetett. Aki itt fölöslegessé válik, 
legfeljebb ingázhat Nyíregyházára és 
még örülhet is neki. Ez a mostani labilis 
és munkabékétlen állapot még olyan kö
zépvezetőket is rádöbbentett arra, hogy 
szükség van a szakszervezetre, akik a 
sztrájk idején nem éppen a legfinomabb 
eszközökkel próbálták más belátásra té
ríteni beosztottjaikat. Hiszen azóta rájö
hettek, hogy az ő székük is billenékeny. 
Közös dolgaink rendezését némiképp ne
hezíti, hogy a tegnapi harc okozta romok 
között még mindig elszámolatlan, morá
lis számlákat kerget a tavaszi szél. Tisz
tázni kéne például, hogy sztrájklegenda
e vagy valóságalapja is van annak, mi
szerint az hírlik, hogy néhány vonatot uk
rán sztrájktörő-masinisztákkal mozgat
tak mifelénk. Miután a valutarendelkezé
sek nem tették lehetővé a hivatalos bére
zésüket, állítólag zseb-zseb alapon kap
ták a tízezer forintjaikat. Mondják, hogy 
helyismeretük sem volt, magyarul sem 
tudtak, tolmáccsal jártak és csak a szol
gálattevő figyelmén, lelkiismeretességén 
múlott, hogy az akció miatt nem történt 
baleset. Ismétlem: lehet, hogy az idő és 
az indulat minden történetet átformál, ám 
ha a vasút vezetői komolyan gondolják, 
hogy szabadulni kell minden struktúrá
tól, amely a MÁV profiljától idegen, ak
kor értsék már oda e struktúrákba az 
ilyesfajta megoldások kártékonyságát is. 
Tudom: nehéz helyzetben vannak, mert 
megkötötték a kezüket. A sztrájk idején 
legalábbis a MÁV vezetőinek képében 
valójában a kormány tárgyalt. 

A város is halódik 
- A vasutasvárosnak nagyon nem 

mindegy, hogy mi lesz a vasútjával. Az 
egészségügytől kezdve a közművelődé
sen, a sportegyesület és az iskolai test
nevelés működtetésén át a közös infrast
ruktúráig sok minden összeköt bennün
ket - magyarázza Belinszky Béla jegy
ző. - A vasút "népességmegtartó" ké
pességének nem kisebb a tétje, mint az, 
hogy a városi szociális célokra ez idő 
szerint fordított évi negyvenmillió fo
rint elegendő lesz-e vagy sem. 

Tovább karcsúsodni már nincs 
hova, hiszen Záhony 1993-ban jegyzett 
5500-as lélekszáma napjainkra 4900-ra 
apadt. Szóval együtt sírunk, együtt ne
vetünk, s mostanában sajnos nem az 
örörnkönny,eké a túlsúly. 

- A 14 tagú záhonyi képviselőtestü
let fele a vasúthoz kötődik, például az 
üzletigazgató alpolgármester. Ennek 
megfelelően fele részben a város sorsa 
is Záhony-Port kilátásain múlik. 

Rácz T. János 
FOTÓK: Vencsellei István, 

fotóművész 
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Ezt akartuk? 
Kárpáti Sándor egyike termékeny 

közíróinknak. Sorra jelenteti meg a rend
sz.erváltás okait, következményeit fürkésző 
interjúköteteit. Idén, április 12-én a Carl>on 
étteremben mutatta be "Ezt akartuk?" cúnű 
míivét. A közös gondolkodásra sarkalló 
rendezvényen ott voltak interjúalanyai is, 

köztük dr. Márkus Imre, a VSZ elnöke, 
Szathmári Gábor, a Népszava volt fősz.er
kesztője, Hubai László történész. A felvé
telen balról a szerző, Kárpáti Sándor, kö
zépütt Hubai László történész, mellette 
Ladányi András, a Bányamunkás fősz.er
kesztője. A kötet magánkiadás. 

Hubai László történész Kárpáti Sándor könyvét méltatja. Jobb szélen Ladányi 
András a "Bányamunkás" főszerkesztője, mint házigazda. rom: roooR zsoLT BARNABÁS 

Egy nagy küldöttgyűlésen 
A MÁV RT. NEM KÉPVISELTETTE MAGÁT 

A MÁV Rt. Bevételellenőrzési Igaz
gatóságának konferenciaterme adott 
otthont március 30-án, csütörtökön dél
előtt a Vasutas Önkéntes- és Magán
nyugdíjpénztár rendes küldöttgyfilésé
nek, amelyen 130 küldött és öt meghí
vott vendég vett részt. 

Dr. Kurucsai László, a pénztár elnö
ke az 1999-es évről szóló írásos mérleg
beszámolója szóbeli kiegészítéseként 
elmondta: a nyugdíjpénztár mú1cödése 
konszolidálódott, jól bevált az új köny
velési szoftver, fejlődtek a munkatársak 
és jó kapcsolat alakult ki a pénztár és a 
bankok, illetve a brókercégek között is. 
Meg kell említeni, hogy a pénztár dol
gozói erejükön felül teljesítettek, rend
szeresen túlóráztak, sőt még szombat
vasárnap is munkahelyükön dolgoztak. 
Nehézséget okozott, hogy az új könyve
lési szoftver miatt újra kellett könyvel
ni a teljes 1999-es évet és elég sokan 
nem jelentették be lakcím- és munka
hely-változásaikat, ám mindemellett 
rendezni tudták szárnlahiányosságaikat. 

Bár a taglétszám-növekedés lany
hult, ám a tagok száma 1999-ben még 
mindig négyezer fővel nőtt, így 2000 
első hónapjaira elérte az összesen több 
mint 34 ezer főt. Idén január óta az ön
kéntes nyugdíjpénztár 757 fővel, míg a 
magánnyugdíjpénztár 52 fővel gyarapo
dott, közülük sokan léptek át valame
lyik másik pénztárból. 

A tavalyi tagdíjbevétel megközelí
tette az 1,2 milliárd forintot. Az önkén
tes nyugdíjpénztár vagyona 1999 végé
re meghaladta a 3,5 milliárd forintot, ám 
az idei év végére elérheti akár az 5 mil
liárd forintot is. A magánnyugdíjpénztár 
vagyona 1999 végén "csak" 500 millió 
forint volt, ez a szám 2000 végére 800 
millió forintra nőhet. A tavalyi év 
19,4%-os bruttó hozamot hozott, ám az 
idei évre korántsem látszik biztosítva a 
prognosztizált 6%-os infláció, s az ér
ték- és az állampapírpiac is eléggé inga
dozik. Minden nyereséget egyenlően 
elosztva utaltak át a tagok számlájára. 
Hasonló céllal szerettek volna 9 millió 
forint tavalyról maradt működési ma
radványt is elosztani a tagok között, ám 
mikor megtudták, hogy ez a juttatás 
SZJA-köteles lenne, 5 millió forintot 
visszafordítottak fedezeti költségekre, 4 

millió forintot pedig tartalékoltak. A 
magánpénztár mínusz 52 ezer forintos 
"eredménnyel" zárta a tavalyi évet, míg 
az önkéntes pénztár 6,8 millió forintos 
eredményt könyvelhetett el. 

Dr. Borsik János, a pénztár ellenőr
ző bizottságának elnöke a testület nevé
ben üdvözölte a pozitív hangvételű be
számolót, ám felhívta a figyelmet né
hány fontos "apróságra" is. Így például 
arra, hogy a pénztár 1995-ös működése 
óta nagyon jól megállta-megállja a he
lyét a mamutpénztárak között, önálló 
maradt, sikeres és eredményes. A tagok 
bíznak benne, nincsenek átláthatatlan 
pénzügyek. Sajnos a kormány politiká
ja a pénztárak ügyében - lásd: pénzügyi 
megafelügyeleti szerv felállítása április 
l -től - nem biztos, hogy pozitív. 

Érdekes színfoltja volt a küldött
gyűlésnek Dr. Tábori György GYSEV
főosztályvezető s egyben pénztári tag 
felszólalása, aki a rendezvényen Berényi 

Jánost, a GYSEV Rt. elnök-vezérigaz
gatóját képviselte. Szavaiból kiderült: a 
GYSEV Rt.-nél 900 önkéntes és 400 
magánnyugdíjpénztári tag van. A 
GYSEV Rt. főosztályvezetőjeként és 
egyszerű tagként is csak jót tudott mon
dani a pénztárról, annak működéséről. 
Mondandóját így foglalta össze: - Az itt 
végzett munka rendkívül felelősségtel
jes és professzionális. 

A küldöttek egyébként egyhangúlag 
támogatták azt a javaslatot, miszerint 
kezdeményezik a jelenleg 30%-os adó
kedvezmény korábbi 50%-ossá történő 
visszaállítását. 

Zárszavában Kurucsai László ki
emelte: a magánnyugdíjpénztár ugyan
olyan szinten és ugyanazt a szolgáltatást 
nyújtja a havi bevétel 6%-át kitevő tag
díjért, mint a több százezer tagotszám
láló mamutpénztárak, ráadásul megma
radt önállónak és emberközelinek! 

Meglepő volt, de a MÁV Rt. egyál
talán nem képviseltette magát a rendez
vényen, ellentétben a GYSEV-vel. Ha 
csak a jelenlévő dr. Márkus Imrét, a VSZ, 
vagy dr. Borsik Jánost nem számítjuk a 
MÁV Rt. hivatalos képviselői közé. 

Vagy ez lenne a február végén meg
hirdetett "munkabéke felé vezető út" 
első megnyilvánulása? 

Berta Sándor 

A Vasutasok Vörösmarty Ml1vel6dési Háza MÁV Rt P«si Területi lgazgat6ság 
és a pétsi Vasutas Miiffl6dési Ház és a Vasutas Omágos Közmffvelődési és S1.11badid6 Egyesület 

Országos Karikatúra Pályázata Hogyan képulem a vasút jöv6jét? 
pályázat föiskolai, egyetemi hallgatók részére 

Pályázni lehet maximum 20 gépelt oldal ( 13-as bet«nagyság. szimpla 
szóköz) terjedelmll pályamllvel. A pályamunkák mellé zárt bodt&ban 
kérjük feltüntetni a pályázó alábbi adatait: név, lakcím, felslklktatúi 

aktív vasutasok részére 
TÉMA: • A ked\'es utas, a ked\'es vasutas• 
TECHNIKAI FELTITTELEJC N3-as méret, szabadon választott technika, részt
vevőnként max. 2 d!rrajz. A hátoldalon kérjilk feltüntetni: az alkotó 
nevét, lakáscímét, munkahelyét, beosztását. 

intézmény neve és címe, évfolyam, szak megjelöléssel. 
DÚAZÁS: I. helyezett 25.000 Ft; II. helyezett 20.000 Ft; m. helyel.dt 
15.000 Ft és egyéb értékes tárgyjutalmak. 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2000. május 15. PÁLYÁZATI HATAAIDó: 2000. június 1. ELBIRÁLÁS: 2000. június 30. 
Az alkotásokat szakmai zsűri értékeli. Pályamunkákat nem küldilnk A pályamunkákat szakén6k bírálják el. A legjobb dolgo1.lltok sz.emél}'C$ 

prezentációjára kerül sor szakért6 hallgatóság el&! a 2000. évi vasutas,. 
nap környékén. Ekkor történik meg az eredményhirdetés és a dijkioszds 
is, melynek pontos idejéről a kés&biek során döntenek a kiírók. 

• 
1 vissza. 

Így látom a vasutat gyennekrajz pályázat Gyermekrajzpályázat 
vasutas szülők gyermekei részére 

KOROSZTÁLY: 4-6 é\'esek. 7-10 é\'esek. 11-14 évesek. 
KORCSOPORTOK: 4-6 éves, 7-9 éves, 10-12 éves 
TÉMA: Az ezredforduló és a vasút témakörén belül; M ilyen vasutat sz.e. 
retnék? avagy Milyen lesz a vasút, mire felncítt leszek? 

iÉMA: utazási élmények (,·onat). a vasút múltja. jelene, jövője. 
TECHNIKAI FELTÉTELEK: AD-as méret. szabadon választott technika, részt
vevőnként max. 2 db rajz. A bel..iildött rajzok hátoldalán szerepeljen: a 
pályázó neve. lakáscíme, telefonszáma. a sztiló munkahelye és a rajz címe. 

. Bl!ÉllKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2000. május 30. ELBfRÁLÁS; 2000. június 26. 
1 A beérkezett műveket szakértő zstiri bírálja el. 

DúAZÁS KATEGÓRIÁNK.Ém: I. helyezett &.OOO Ft; II. helyezett 5.000 Ft; 
III. helyezett 3.000 Ft énéktl vásárlási utalvány és különdíjként külön
böző tárgyjutalmak. A legszebb rajzokból kiállítást rendezünk a vas
utasnap tiszteletére 2000. július 7-től kezdődcien Pécsett, a vasútállo-
más "MÁRVÁNY" várótermében. A pályamunkák tetszőleges techni-

1 BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2000. május 15. 
DúAZÁS: korosztályonként: könyvjutalom, emléklap. ' káva! készülhetnek N4-es méretben {színes ceruza, zsírkréta, vízfes

ték. tempera, pasztell, linó. stb.) A képeket paszpartozva kérjük bekül
deni. Minden alkotás hátoldalán kérjük feltüntetni a következ6ket: az 

alk�tás címe, az alkotó neve, életkora és lalcáscfme. Vasutasok Vörösmarty Művelődési Háza 
3530 Miskolc, Lenke u. 14/a. Vasutas Mffvelődési Ház 7621. Pécs, dr. Váradi Antal u. 7/2. 

Vasúti telefon: 84/15-54, telefon/fax.: 46/357-421 , TeL: (72) 310-037, vagy &5/13-96 VMúti 

Közép- és Kelet-Európai Vasutak 2000 
AVAGY HOGYAN RONTSUK LE EGY KIÁLLÍTÁS SZÍNVONALÁT 

Április negyedike és hatodika között 
rendezték meg a budapesti Kongres.szu
si Központban a Közép- és Kelet-Euró
pai Vasutak 2000 elnevezésíí szakmai 
konferenciát és kiállítást. Tizenöt or
szágból 44 szakmai cég és szervezet kép
viseltette magát a vasúti ipar minden 
területéről. Hazánkból kilenc vállalat 
gondolta úgy, hoipr érdemes megjelen-
nie. A konferenciáról és a kiállításról a 
magyar médiumok alig tudósítottak, 
mondhatni említésre sem méltatták. 

A hivatalos szórólapokon a rendez
vény megnyitásának időpontjaként áp
rilis negyedike, délelőtt 10 óra szerepelt, 
ezzel szemben a valóságban - mint 
ahogy az a MÁV Rt. Kommunikációs és 
Sajtóirodájának kommünikéjéből is ki
tűnt - már 9 órakor Martin Lunn-nak, 

a Gemini Consulting alelnökének kö
szöntőjével kezdetét vette a háromnapos 
rendezvénysorozat. Az ő tízperces fel
szólalását elóbb Takácsy Gyula MÁV
elnök, majd Kukely Márton MÁV-ve
zérigazgató beszéde követte. Már ekkor 
feltűnt, hogy nincs szinkrontolmács, így 
e szolgáltatás híján a háromnapos kon
ferencia egyetlen előadását sem hallhat
tuk. magyarul, minden előadás angol, 
vagy német nyelven folyt. 

Érdekes és tanulságos előadást tar
tott Krysztof Celinski vezérigazgató, a 
lengyel PKP állami vasúttársaság priva
tizációjáról, míg az észt EVR állami 
vasúttársaság privatizációjáról Parbo 
Juchnawitsch beszélt. 

Mialatt a német DB AG, a román 
CFR, az ukrán UZ, a cseh CD, a szlovén 

FIGYELŐ 

SZ, a horvát HZ, a jugoszláv JZ, a litván 
LG, az osztrák ÖBB, a szlovák ZSR, a 
lengyel PKP, az észt EVR és a magyar 
MAY, valamint az EBRD (Európai Beru
házási és Fejlesztési Bank) és a World 
Bank (Világbank) jeles képviselői "oda
bent" tanácskoztak, nívós szakmai előadá
sokat tartottak, néhány 15-17 éves tini fiú 
és lány pár perc alatt reklámszatyrok mé
lyére süllyesztette a szakmai cégek kiál
lítóstandjainak jele9t� tartalmát (CD-ket, 
katalógusokat, bemutatkozó prospektuso
kat stb.), majd se szó, se beszéd, viharos 
gyorsasággal távozott a siserehad. A jelen
ség aligha emelte a kiállítás rangját. Dehát 
ezen csak azon bosszankodtak, akik sz.e
rettek volna esetleg érdemi üzleti kapcso
latba kerülni a megjelent cégekkel. 

Berta Sándor 

A London melletti vasúti katasztrófa utóhangjai 
A BRIT KÖZLEKEDÉSI MINISZTER VISSZAKOZIK A BIZTONSÁG KÉRDÉSÉBEN 

(LA VIE DU RAIL, 2000. MÁRCIUS) 
Paddingtonban 1999. Októberében 

történt vasúti baleset után John Prescott 

közlekedési miniszter visszavonta a 
Railtrack Vasúttársaságtól a biztonsági 

• szabályok feletti ellenőrzés jogát, mivel 
ezt tette felelőssé a baleset okát képező 
jelzőberendezés nem megfelelő látható
ságáért. A miniszter most megváltoztat
ta véleményét. 

ARailtrack Vasúttársaság illetékessé
gébe fog tartozni a továbbiakban is a biz
tonságért való felelősség, de előírják szá
mára, hogy egy társvállalatot alakítson a 
biztonsági szabályok feletti ellenőrzésre. 
A vonatok feletti ellenőrzés egy másik 
szervezet illetékességébe fog tartozni. A 

Railtrack társaságnak kétmilliárd font 
összeget kitevő beruházást kell fordítania 
a biztonsági berendezések fejlesztésére. 

A Railtrack Vasúttársaság a maga ré
széről kijelentette, hogy az eredetileg elő
irányzott 2 milliárd font helyett 2,5 milli
árd fontot fog fordítani beruházási prog
ramjában a vasútbiztonságra. A vállalat 
vezérigazgatója közölte, hogy rendkívüli 
erőfeszítéseket tesznek a vonalak bizton
ságára és a teljesítmények növelésére, a 
gyakran előforduló késések csökkentése 
céljából. Ezt a nyilatkozatot kedvezően 
fogadta a vasút felügyeletét ellátó szerv. 
Közte és a Railtrack Vasúttársaság között 
ugyanis a viszony nagymértékben meg-

romlott a Paddingtonnál történt vasúti ka
tasztrófa után, mivel a jelző állásának nem 
egyértelmű észlelhetőségét tették felelős
sé a baleset bekövetkezéséért. Azt is a 
vállalat rovására írták, hogy a beruházá
soknál való takarékosságot helyezték elő
térbe, a részvényeseknek nyújtandó na
gyobb osztalék érdekében. A Railtrack 
Társaság ezek után kb. 40 milliárd font 
beruházási programot irányoz elő a követ
kező tíz évre. Megfogadják ezen kívül, 
hogy jelentősen növelik a vasúti forgalmat 
a következő években. Sz.erintük a vona
tokat igénybevevő több utas növelni fog
ja a társaság bevételeit. 

Hajós Béla 

Ismerje 1811 
Tisztelt Olvasónk! Vegyen részt játékunkban! Küldje be, 

hogy mit ábrázol a világhír(i fénykép. S azt is, hogy hol és 
mikor készült. A sikeres megfejtők között egy Magyar K� 
ha éves el�fizetését sorsoljuk ki, de máris kap egy receptd 
Kiss Dezs6 Péter marketing-igazgatótól: 

Hortobágyi párolt kacsamell 
HOZZÁVALŐI( 4 52.EM�lYRE: 1,2 kg ttsztftott kacsamell, 2 dkg fokhagyma ... 
rezd, 10 dkg vöröshagyma, 5 dkg só, 1 dkg burtzs, csipetnyi baz&all
kom, 10dkg bacon szalonna, 1 dl napraforgó olaj. 
Az ekThlszerezett kacsameHeket sütffl>en (betekerve bacon� 
másfél óráig pirítjuk, ropogóSra sütjük. Közben �Ok U�'" 
landó aromájtl ma.delta-mártást ,s a rÖSZtik burgonyát. valaMlntaM · 
melyet étolajban plrftunk meo Qvegesre, s bozzaadlUk a szlnt8i � 
rftottcémalnalMel Aze1GrabeéZlatOltMa2SOWvf2z'Bl6,nlJ(ikWaflilM: 
pároljuk, majd a cémametéltes rizzsel egyOtt fommzuk. 
Jöhet a tálalás. 
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A VSZ-sálrak közt 

A szervezési osztályvezet6 is kitett 
magáért 

Mindenkinek jutott hely, sör és virsli 

FARKAS PÉTER 

Talán manapság nincsenek tabuk? 
Magánbeszélgetésekben gyakran és bát
ran levetjük a kor és a helyzet szülte 57.el
lemi kényszerzubbonyt. No de nyilváno
san? Nyilvánosan csak a legbátrabbak 
mernek kibújni a korszellem "önkén
tes" kalodájából. Pedig a fejlődés el6fel
tétele a jelen kritikai vmgálata. 

Lester C. Thurow, az egyik legjelen
tősebb amerikai egyetem, a Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) világszer
te ismert közgazdász professzora könyvet 
írt "A kapitalizmus jövője" cúnmel. Nos, 
ő bátran vizsgál nem szeretem tendenciá
kat és összefüggéseket. 

Művének, melyben a megváltozott 
világpolitikai helyzetet és a világgazda
ság súlyosan megbomlott kereskedelmi 
és fizetési egyensúlyát elemzi, van egy 
rendkívül izgalmas szociológiai-társa
dalomelméleti vonulata. Olyan tényeket 
és tendenciákat elemez, melyekről kis 
hazánkban még kevesebbet tudni és 
halr.tni, mint odakint. Nevezetesen azt, 
hogy immár két-három évtizede csök
ken, esetenként stagnál a dolgozók jö
vedelme a legfejlettebb országokban, s 
ez kikezdte a polgári demokrácia társa
dalmi támogatottságát. 

Kereseti tamvok, 
szakadékok 

Thurow a kapitalizmus legnagyobb 
ellentmondásának a jövedelmek egyre 
gyorsuló differenciálódását tartja Szerinte 
a "győztesek" aratják le a gazdasági fej
lődés eredményeit. Például az USA-ban a 
vezető menedzserek fizetése a nyolcvanas 
évek eleje óta az átlagm� bérének 35-
szöröséről 157-szeresére emelkedett. Ami 
szerint még felháborítóbb: húsz év távla
tában a dolgozók 80%-ának reálbére 10-
25%-al esett. A családok kétharmadában 
csökken az egy főre jutó jövedelem. A 

.kilencvenes évek közepén az Egyesült 
Államokban a reálbérek az ötvenes évek 
szintjére zuhantak vissza! A munkanélkü
liség J.ICális aránya pedig a hivatalos - re
gisztrált - 4 százalékkal szemben, leg
alább 14 százalékos, s akkor még nem sz.á
mította bele a kényszeniségből részmun
kaid6ben dolgozókat, a tartalékállomány
ba helyezetteket, az illegális bevándorló
kat. Velük az amerikaiak több, mint ne
gy� állástalan, alulfoglalkoztatott. 

Dyen körülmények köZÖtt- állítja a 
szerz6- a társadalom bázisául szolgáló 
"középosztály" helyzete és bizalma is 
megingott, ami sályos következmé
nyekkel járhat. Míg az Egyesült Álla-

A Vasutas Zeneiskola énekessztárjait ezrek hallgatták a nagyszínpad e16tt 

Tabudöntögetés 
mokban a hatvanas években a lakosság 
29 százaléka nyilatkozott úgy, hogy 
minden a gazdagok érdekében történik, 
a kilencvenes évek közepén már 80 szá
zaléka vallotta ugyanezt. 

Ami Nyugat-Európát illeti, itt a re
álbércsökkenés egy évtizeddel később 
kezdődött, mint a tengeren túl. A gazda
gok és szegények közötti jövedelemkü
lönbség itt is nőtt, de a kapitalizmus 
"szociális modellje" folytán az átlagbé
rek Nagy-Britanniában a nyolcvanas, a 
szárazföldön a kilencvenes évekig tar
tották magukat. Thurow szerint éppen a 
viszonylag stabil reálbérek miatt nőtt a 
munkanélküliség oly nagymértékben az 
öreg kontinensen. Japán gazdasági ne
hézségeit pedig szerinte nagymértékben 
az okozza, hogy a hagyományok szerint 
a dolgozók lojalitásáért cserébe lénye
gében garantált a foglalkoztatás. Ez a 
profitrátát a nullához közelítette. 

A szent osztalék 
Thurow professzor jogosan hangsú

lyozza, hogy a gazdasági folyamatok 
nemzetközi esése - a tőkeáramlás, a ter
melés alacsonyabb bérű országokba való 
telepítése és részben a munkaerő-áramlá
sa - nyomást gyakorol a fejlett országok 
bérszínvonalára ("tényező-ár kiegyenlítő
dés"), s ez a folyamat a jövőben nyilván 
erősödni fog. A globalizáció kapcsán a 
profitokért folyó nemzetközi küzdelmet 
hangsúlyozza. Rezignáltan állapítja meg, 
hogy a világszerte nyomott bérek nem nö
velték számottevően a tőkemegtérülést. 

Ami pedig a politikai következmé
nyeket illeti, Thurow professzor a polgári 
demokrácia híveként szomorúan konsta
tálja: amennyiben a gazdasági fejlődés 
nem a választópolgárok többségét szol
gálja, akkor az alig száz éve született 
"demokrácia" nem lesz hosszú életll. 

Elemzésében még e� is tovább, 
mélyebbre hatol. Felveti a kapitalizmus és 
a demokrácia ellentmondásos viszonyának 
kérdését. Hiszen a kapitalizmus évszáza
dokig a rabszolgatartással is összefért -
hangsúlyozza. "Nem egyeztethető össze az 
egyenlőség (demokrácia) ideológiájának 
hirdetése egy olyan gazdasággal, amely 
egyre nagyobb egyenlőtlenségeket szül és 
a választópolgárok többségének abs:zolút 
jövedelmét csökkenti". Ezt a helyzetet 
Thurow s7.Cl'intadendrácia(állama) kell, 
hogy ke:zelje, mérsékelje. Továbbá az áj 
termel&echnika a munkaer6 fejlesztését 
követelné, nagyobb beruházásokat igé
nyelne a szociális infrastruktúráb az ok-

FOTOK: SZALAI ( St\DA 

tatásba, nem különben a tudományos ku
tatásba A valóság azonban az- teszi hoz
zá-, hogy az ilyen újraelosztó rendszer leg
feljebb a keynesi gazdaságpolitikák idején, 
az ötvenes-hatvanas években létezett. Ma 
éppen ellenkezőleg, az individualizmus, a 
rövidtávú gondolkodás terjed. A nagyvál
lalatok nem törődnek mással, csak az osz
talékkal - hangsúlyozza. 

Világszerte nő az elégedetlenség, 
ami a választási eredményekben, a jobb
oldali politikai erők előretörésében, a 
vallási fundamentalizmus erősödésében 
fejeződik ki. A világ egy alternatívára 
vár, amelyet egy új ideológia fejezhet ki. 
Van azonban e tekintetben egy súlyos 
probléma. "Egy, a közvéleményt galva
nizáló válság nélkül a demokráciák lé
nyegében soha sem cselekednek". Tehát 
tulajdonképpen azt hangsúlyozza. hogy 
a kapitalizmus spontán módon, utólag 
kezeli saját feszültségeit. 

Törleszteni kell! 
Igaz, bogy Thurow professzor köny

vében még nem vehette figyelembe, hogy 
az elmúlt két-három évben az Egyesült 
Államokban és Európában is stabilizálód
tak a munkabérek, s némileg nőttek a jö
vedelmek, a fogyasztás. Ezzel ellensú
lyozták a válságjelenségeket, a nemzetkö
zi kereskedelem növekedési ütemének 
csökkenését. Ez azonban minden bi
zonnyal átmeneti jelenség, hiszen a nem
zetközi bérkülönbségek kihasználásáról 
nem fognak lemondani a transznacioná
lis társaságok. Hosszabb távon óhatatla
nul nyomás nehezedik a legfejlettebb tér
ségek belső béreire. Ezért aktivizálódtak 
többek között az észak-amerikai szakszer
vezetek és tiltakoztak Seattleben a világ
gazdasági globalizáció, a munkahelyek 
kitelepítése ellen. 

Ami pedig a világgazdaság egyen
súlyát, pontosabban egyensúlytalansá
gát illeti, a Thurow könyvében bemuta
tott feszültségek nőttön-nőnek. Az USA 
elsősorban Japán által finanszírozott 
kereskedelmi hiánya tovább emelkedik. 
Nagyon kevesen tudnak arról, hogy 
napjainkban a világ legnagyobb adósa 
az Egyesült Államok. Bármilyen nagy 
és erős az amerikai gazdaság, az adós
ságot a végtelenségig nem lehet növel
ni. Valamikor törleszteni kell. 

Ma már intellektuálisan tudjuk - ál
lítja Thurow -t'ij globális stratégiára len
ne szükség. A nagyvállalatok és a tőke
alapok érdeke azonban ennek kidolgozá
sát és megvalósítását megakadályozza. 
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A szoci-ál
demokrácia 
születése 5. rész 

AzMSZDP 
és a szakszanazatek 

Az MSZDP és a szociáldemokrácia 
felemás törvényes elismerése a hatalom 
által serkentőleg hatott a munkásság po
litikai és szakmai szervezkedésére, még 
akkor is, ha a kormányzat minden mó
don igyekezett ezt meggátolni. A párt 
egyik központi feladatának a kilencve
nes években a szocialista mozgalom 
szervezeti megalapozását, a politikai és 
a szakmai munka feltételeinek.kialakí
tását tekintette. A magyarországi mun
kásmozgalom két pilléren épült fel: a 
politikai mozgalmat jelképező MSZDP
n és a munkásság mindennapi érdekeit 
szolgáló, védelmező, a bérharcait veze
tő szakmai szervezeteken. 

Az MSZDP nehéz helyzetben volt, 
a kormányrendelet értelmében ugyanis 
nem hozhatott létre fiók- azaz helyi 
szervezeteket. A párt egyéni tagságon 
alapult, szervezeti szabályzata kimond
ta, hogy tag bárki lehet, "aki a párt alap
elveit magáévá teszi és a pártot tehetsé
ge szerint anyagilag vagy szellemileg 
támogatja." A szervezethez tartozást 
nem tehette kötelezővé. A tagok a párt
hoz a havi tagdíjjal (ekkor 5 krajcár) és 
pénzadományokkal kapcsolódtak, ame
lyeket a bizalmi férfiak szedték be. A bi
zalmi férfirendszert hamarosan orszá
gosan kiépítették. Ők kapcsolták a tago
kat a vezetőséghez. Az MSZDP nehezen 
jutott el a munkásság tömegeihez, meg 
kellett találnia azokat az organizációs 
formákat, amelyek biztosították befo
lyását, lehetővé tették a dolgozók külön
böző rétegeinek szervezett erővé formá
lását, amit a munkásság nehéz sorsa és 
helyzete követelt meg. "A szervezkedett 
tőke tehát szükségessé teszi, hogy a 
proletarizmus is sérült érdekeinek védé
sére szervezkedjen" - fogalmazta meg 
Jászai Samu a szakmai mozgalom egyik 
kiemelkedő alakja 1890-ben. 

A párttal szemben a szakmai csopor
tok, a szakszervezetek helyi szervei törvé
nyes alapon mú1cödtek (amennyiben az 
alapszabályukat a belügyminiszter nem 
utasította el, ami igen gyakran előfordult), 
szabadabban szervezkedhettek. tevékeny
kedhettek. Az adott politikai viszonyok 
között reájuk hárult a munkásság osztállyá 
szervezésének nagyobb feladata. Az 
MSZDP minden erővel felkarolta, segítet
te a szakmai szervezkedést. Számára lét
szükségletet jelentett emellett, hogy velük 
szoros kapcsolatot építsen ki, s így bizto
sítsa a politikai szervezet tömegbázisát. 

Ellenállási iánalék 
Az MSZDP az alakuló kongresszusán 

külön tárgyalták a szakegyletek szervezési 
kérdéseit, feladatait. Célul tűzték ki a szak
mai szervezetek, csoportok összefogását. 
országos egyesületek (későbbi szövetsé
gek) alakítását, a szervezkedés kiterjesz
tését minden szakmára, továbbá az un. el
lenállási pénztárak felállítását. Ezek idő
vel átalakultak szabadszervezetekké, me
lyek a magyarországí munkásmozgalom 
sajátságos, féllegális alakulatai voltak. 
Egyrészt szakszervezetként működtek, 
másrészt az MSZDP-nek kollektív tagja
iként, mintegy a párt alapszervezetei is 
voltak. Az általuk gyfijtött ellenállási já
rulékból támogatták a munkájukat külön
böző okok miatt elveszített dolgozókat. 

A kongresszuson meghatározott cél
kitllzésekért közösen harcoltak. A szak
mai csoportok ugyanis elfogadták az 
MSZDP eszmei befolyását, támogatták 
politikáját, egyetértettek a szervezetek 
összefogásával. Jó példa erre, hogy ami
kor a párt vezetősége körlevélben �zólí
totta fel a szakmai szervezeteket, hogy 
csatlakozzanak a párt programjához, Elvi 
Nyilatkozatához, akkor ez meg is történt. 

A magyarországi szakmai szervez
kedés a századforduló évtizedeiben tö
megessé és országos méretllvé vált. Az 
iparban foglalkoztatott munkásokon 
kívül s:zervezkedtek a földmunkások, az 
agrárproletárok (48 helyi csoportjuk 
mffködött), továbbá a tisztviselők: is. 
Felgyorsult a szakmai szervezetek tö-

mörülésének, összefogásának folyama
ta: a szétszórt szakmai csoportok létre
hozták országos központjukat, majd a 
rokonszakmák egyesültek és - amikor 
a kormány engedélyezte - megalakítot
ták országos közpo_nti szövetségüket. 
(Pl. 1903-ban a Magyarországi Vas- és 
Fémmunkások Központi Szövetsége, a 
Magyarországi Építőmunkások Orszá
gos Szövetsége, (a MÉMOSZ), majd a 
Földmunkások Országos Szövetsége, a 
Magántisztviselők és Közalkalmazottak 
Országos Szövetsége). 

A szakmai szervezkedés és organizá
ció fontos állomása volt, hogy az MSZDP 
kezdeményezésére megalakult a Szak
szervezeti Tanács (Szaktanács), amelybeo 
az önálló szakmai szövetségek- fenntart
va autonómiájukat - tömörültek a tőké
sekkel szembeni közös érdekeik kifejezé
sére, az országos szervezkedés segítésére, 
az erők összefogására A Szakszervezeti 
Tanácsba 1906-ban 26 országos szakszer
vezet, 16 budapesti és 3 vidéki szervezet 
tömörült, 1912-ben az országos egyletek, 
szakegyletek, szövetségek száma 32 volt, 
1919-ben az országos szervezet száma 62, 
vidékié egy volt. 

Egy párt, egy szakszanezet 
A közös eszmei alapon, a párt irányí

tá�ával a szakszervezeti mozgalom foko
zatosan tért hódított és a magyar társada
lom legszervezettebb szocialista tömeg
mozgalmává vált. Kiépültek a szocialis
ta munkásság mozgalmának szervezeti 
keretei. organizációs formái, amelyek 
lényegében félévszázadon át jellemezték 
a párt és a szakszervezeti mozgalmat. A 
hatalom - bár nem akarta, sőt tiltotta -, 
munkásellenes politikájával elérte, hogy 
a munkásság gazdasági szervezetei is 
politizálódtak, a szakszervezetek a szo
ciáldemokrata párt stabil bázisává, társa
dalmi tényezővé váltak, amellyel az ural
kodó osztályoknak is, mindenekelőtt a 
burzsoáziának, számolniuk kellett. Az 
MSZDP megalakulása után kibontakozó 
politikai, gazdasági harcok ezt szemléle
tesen bizonyították. 

A két egyenrangú, autonóm, de egy
mással szimbiózisban létező, működő 
demokratikus munkásszervezet biztosí
totta a fizikai és a szellemi dolgozók, 
mai szóhasználattal: a bérből és fizetés
ből élők társadalmi súlyát. 

1900-ban Budapesten 45 önképző-, 
munkásképző- és dalegylet működött, 
vidéken (megyékben, városokban, köz
ségekben) 37. Később a különböző egy
letek többsége is országos szakszerveze
tekké alakult át, s csak egy-két kisebb 
szakma körében működtek helyi, ill. fő
városi egyletek. 

Már nem óhai 
az eg,ségesülís 

Az önsegélyező, önképző egyletek 
mellett gyorsan elterjedtek a korszerű szak
szervezetek előfutárai, a szakmai szerveze
tek. Az adott helység (város, község) mun
kásainak, mai szervezkedésének, a szak
szervezeti mozgalomnak megszületett az 
a formája és organizációja Magyarorszá
gon is, amely lényegében 1948-igjelleme
ző maradt. Az MSZDP hatása és irányítá
sa alatt szerveződő a szakmai szervezetek 
túlmutattak már az önsegélyezésen és a 
munkásság gazdasági, szociális, munkahe
lyi, s6t politikai érdekeinek védelmét is fel
vállalták, sztrájkokat szerveztek, követelé
seket, petíciókat állítottak össze munkakö
rülményeik, munkafeltételeik, szociális 
helyzetük javításáért, küldöttségeket vezet
tek a tulajdonosokhoz stb. Az elszigetelf, 
lokális jellegtI, sokszor sikertelen megmoz
dulá.�ikat kezdték összehangolni kisebb
nagyobb régiókban, majd országosan. A 
nemzetközi, de méginkább saját tapa.ttta
lataik alapján" az egységesülés folyamata 
erősödött, a munlwok Magyarországon is 
rádöbbentek arra, hogy harcaik csak akkor 
vezetnelc eredményre, ha öss:zefognak, tö
mörülneki ha a szolidaritást ertísftik, és ki
alakftják ehhez a survezeti kereteket, meg
találják a hatékony utakat és formákat 

(Folytatjuk) 
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A MÁV-ÁTSZERVEZÉST BONCOLVA JELENIDŐBEN 

Mi lesz veled pályavasút? 
MOTTÓ: "LENNI VAGY NEM, LENNI, EZ ITT A KÉRDÉS ... " (SHAKESPEARE: HAMLET) 

"Menni, vagy nem menni" vetőd
het fel a kérdés a mottó analógiájára 
a Magyar Pályavasút Rt-be átkerülő 
munkavállalók részéró1. A kérdés fel
vetése nem azt jelenti, hogy e cikk író
ja - az általa képviselt pályavasúti 
dolgozók véleményének ismeretében 
- ne támogatná a kormánydöntés ál
tal elhatározott vasútreformot, ami
nek első fázisa a vállalkozó és a pálya
vasút szétválasztása. 

Éppen ellenkezőleg, ettől az átala
kulástól várják a szakszolgálat munka
vállalói, hogy végre erkölcsi megítélé
sében és anyagi elismerésében is a meg
felelő helyre kerül majd a pályavasúti 
tevékenység, amiről köztudott, hogy -
a MÁV Rt. szakágaihoz viszonyítva -
jelenleg itt a legalacsonyabbak az alap 
és átlagbérek, a legmostohábbak a nyílt 
vonalon és változó munkahelyen dolgo
zók élet és munkakörülményei, nem is 

beszélve a pályán dolgozók szociális 
ellátatlanságáról. Csakhogy áttanulmá
nyozva a MÁV Rt. Reform Főosztálya 
által "A MÁV Rt. átalakulásának módja 
és ütemezése" címmel, a Vasutas Hírlap 
2000. május 16-i számában megjelent 
dokumentumot, sok tekintetben kétsé
geim támadtak: 

Meg fogja-e kapni a Magyar Pálya
vasút Rt. a 200 l .  január 1-i tervezett be
indulásakor a MÁV Rt-tó1, illetve az ál
lamtól, mint tulajdonostól azokat a felté
teleket, kondíciókat, amik garanciát je
lenthetnek az új szervezet hosszú távú és 
folyamatos mú1cödéséhez, továbbá ah
hoz, hogy a rábízott kincstári vagyont -
vasúti pályák és azok kiszolgáló létesít
ményei - biztonságosan tudja a későbbi
ekben is működtetni, s el tudja-e majd 
végezni az ezzel járó feladatokat? 

A MÁV Rt. 75 százalékos és a Pá
lyavasút Rt. 25 százalékos tervezett tu
lajdoni hányadú felosztása egy sor fon
tos kérdést vet fel, például a vagyonke
zelés területén. A Pálya-, Híd és Magas
építményi (PHM) Szakigazgatóság je
lenlegi feladatainak összességét ismer
ve az ország mú1cödtetéséhez, alapvető 
fenntartási, karbantartási, állagmegóvá
si és korszerűsítési munkáinak elvégzé
séhez nem lesz elegendő a 25 százalé
kos pályavasúti részesedés. Akkor mi a 
szakmai megalapozottsága e százalékos 
megosztási aránynak? 

A MÁV Rt. vezetőségének döntése 
alapján tehát a működtető vagyon -kizá
rólagosan a pályavasút által használt ele
mek kivételével - a MÁV konszern tulaj-

donában marad. Ha ez valóban így lesz, 
akkor ki és hogyan fog a továbbiakban 
majd felelősen őrködni az állami (kincs
tári) vagyon állagmegóvásán? Egy olyan 
volumenű rekonstrukció, mint ami a kö
zelmúltban - a nemzeti örökség részeként 
kezelt - Bp. Keleti pályaudvaron is tör
tént, a továbbiakban is úgy lesz majd csak 
elvégezhető, ha azt az eddig már bizonyí
tott és a speciális vasúti feladatokat jól is
merő, e téren már nagy tapasztalatokat 
szerzett szakmai team fogja bonyolítani a 
terveztetéstől a kivitelezésig. 

A magyar vasút megszületésétől 
kezdve - immár több mint 150 éve - ki
alakult a vasútüzemhez tartozó magas
építmények, hidak és egyéb mfítárgyak 
építésének, korszerűsítésének és fenntar
tásának az a - jelenleg is jól működő -
rendszere, ami a mindenkori anyagi for
rásoktól függően biztosítja e létesítmé
nyek üzemszerű működését. Ez a szerve
zet ma a PHM Szakigazgatóság irányítá
sával funkcionál. Amennyiben ez a rend
szer hirtelen megváltozna, az, ma még 
beláthatatlan negatív következményekkel 
járna. Kinek jó ez? Kik és milyen okból 
vállalják fel e - kellően át nem gondolt
döntés kétes kimenetelét? 

Sokan bízunk abban, hogy a vasút
reform végrehajtása nem a kapkodás és 
a rövidtávú gondolkodás példája lesz, 
mert egy ilyen horderejű változásnál nem 
szabad "a mosdóvízzel együtt a gyereket 
is kiönteni". 

Vula Péter 
a VSZ Pályavasúti Intéző 

Bizottsága titkára 

Választmányi döntések 
Több, igen idős:zertI, a VSZ mííködé

sét nemcsak érintő, hanem az életébe 
vágó lényeges intézkedéseket vitatott 
meg a 2000. május 25-re öss:zehívott vá
�y a Benczúr utcai székhá7.ában. 

Az 1999-ről szóló, 60 millió forintos 
eredménnyel zárt mérlegbeszámolót a vá
lasztmány jóváhagyta. Majd a VSZ elnök
ségének javaslatára - dr. Márkus Imre elő
terjesztésében - a szervezeti és működési 
szabályzat módosítását fogadták el kiemel
ve a területi képviseletek sürgőssé vált titkári 

AZ ÉLET ÓRÁJÁHOZ IGAZÍTVA 
feladatait, - ezek közül is a két, illetőleg 
többirányú információáramlásának meg
szervezését, a rendszeres kapcsolattartást a 
működési körbe tartozó alapszervezetekkel. 
(Havi, heti kiutazási terv.) E módosítás a fon
tosság sorrendjében ugyancsak számon tart
ja a tagszervezést és a tagmegtartást. 

Kiss Tibor, a költségvetési ad hoc 
bizottság vezetője a bevételi és kiadási 
oldalon a szervezet működőképességé
nek összes gazdálkodási lépcsőjét vé
gigjárta. Főleg és intőleg a takarékos, 

nadrágszíjhúzó gazdálkodás (pl. szék
házeladás) esélyeit elemezte. A részle
tekbe menő, többek között a VSZ -va
gyonnal foglalkozó kérdésfelvetésekre 
dr. Márkus Imre elnök és Marosiné Kő
halmi Ágnes adott megnyugtató vála
szokat. A végső következtetéssel a vá
lasztmány egyetértett. Mindenki köves
sen el mindent - tehát személy szerint 
is! - a tagdíjbevétel érdekében. Gyara
podjék tovább a VSZ taglétszáma! 

(i) 

Munkavállalói képviselőket 
JELÖLT A KÜT A MÁV RT. FEB-BE 

Mint a KÜT tagja, Horváth István a 
VSZ választmányát arról tájékoztatta, hogy 
a MÁV Rt. Központi Üzemi Tanácsa (7 fő 
a VSZ , 3 fő a VDSZSZ, 2 fő a MOSZ de
legáltja) eleget téve törvényi kötelességé
nek jelölte a MÁV Rt. Felügyelő Bizottsá
gába a munkavállalók képviselőit. 

A szavazás eredményeként a KÜT 
többségi szavazással az elkövetkezendő 
időszakra dr. Márkus Imrét, a VSZ el
nökét és Gaskó Istvánt, a VDSZSZ el-

nökét küldte jelöltjeként a MÁV Rt. 
FEB-be. Eddig ott hárman képviselhet
ték a munkavállalókat, ám a tulajdonos 
2000. május 5-én alapító határozatában 
adta a KÜT tudtára, hogy június l -jétől 
a MÁV Rt. Igazgatóságának a számát 9, 
illetőleg a MÁV Rt. Felügyelő Bizottsá
gát 6 főben határozza meg. Így ott csak 
egy kisebb létszámú munkavállalói kép
viseletre nyílt lehetőség. 

(i) 

A vsz elnöksége temetési segélyalap 
létrehozását kezdeményezi 

Ma Magyarországon a temetési 
költségek ijesztő mértékben emel
kednek, sok esetben a búcsúztatás 
fájdalmán túl egy szerény temetés 
esetében is jelentős anyagi gondok
kal. eladósodással kell szembenémie 
a családoknak, a hátramaradóknak. 

A Vasutasok Szakszervezete az 
elmúlt évben nyugdíjas tagjai részé
re közel 4 millió Ft-ot, a VSZ alap
szervezetei több mint 5 millió Ft-ot 
fizettek.ki temetési segély cfmén. A 

Vasutasok Szakszervezete a megválto
zott körülmények miatt a költségvetés
ének jelentős módosítására kényszerült, 
ennek következtében 2000-ben a teme
tési segély jogcímén kifizetett szociális 
támogatások mértéke jelentősen csök
kenni fog. 

A fent leírtak ismeretében a Vasuta
sok Szakszervezete a temetkezJsi költ
ségek okozta anyagi gondok enyhítése 
érdekében temetkezési segélyalap létre
hozását kezdeményezi. 

A temetkezési segélyalap létre
hozásának érdekében várjuk mind
azon tényleges, illetve nyugdíjas 
alapszervezeteink, egyének, és gaz
dálkodó szervezetek javaslatait, vé
leményét, akik egyetértenek kezde
ményezésünkkel. 

C(MÜNK: 

Vasutasok Szakszervezete 
1068 Budapest, 
Benczúr u. 41. 

Kell-e átalakítás, 
átszervezés? 

A VSZ TÁ�KÖZLÉSI, l;RŐSÁRAMÚ ÉS e1ZTOSÍTÓ
BERENDEZESI 1B TITKARA SZERINT A VALASZ: IGEN! 

Igen, hisz a MÁV Rt. átalakítása 
biztosítaná mindkét létrejövő gazdasá
gi társaság részére a tiszta profilú gaz
dálkodás lehetőségét. Az átszervezési 
folyamat tervezési időszakában úgy tűnt, 
hogy ez az időszak sokkal probléma
mentesebb lesz, mint a jelenlegi hely:zet
ben, a végrehajtás időszakában. 

Az átalakítás módja és ütemezése 
egyre több problémát vet fel. Ilyenll. 
a tulajdonlás kérdése. Az, hogy a M V 
Rt. a pályavasút alapításakor 75, 1 szá
zalékos tulajdonhányadot akar szerezni, 
kérdésessé teszi, hogy a kitűzött cél tel
jesül-e. Ugyanis ez az elképzelés to
vábbra is lebegteti a keresztfinanszíro
zás lehetőségét. Nem hiszem, hogy ez 
lenne a tulajdonos érdeke. 

A VSZ Távközlési, Erősáramú és Biz
tosítóberendezési Intéző Bizottsága sze
rint olyan átszervezésre lenne szükség, és 
azt úgy kell megvalósítani, hogy az ne 
csak cégtábla átfestését eredményezze. 

Ugyanis a tervekben felsorolt felada
tok többségének konszembe vitele a lét
rejövő társaságok önállóságát jelentősen 
csökkenti. Célszerű lenne felülvizsgálni, 
hogy csak azok az elemek kerüljenek köz
ponti kezelésbe, amelyek feltételei jelen-

leg csak a MÁV Rt.-nél biztosítottak. 
A létrejövő társaságokban a nagyobb 

önállóság lenne biztosítható az oktatás, 
a továbbképzés, és az ellenőrzés terüle
tén. Hisz az oktatás a pályavasút kerete
iben nagymértékben szakmai alapú, mert 
az elvégzendő tevékenységekből ered, 
ahogy az új és újabb típusú korszerű be
rendezések fenntartása, üzemeltetése, 
csak az arra kiképzett és felkészült mun
kavállalókkal lehetséges. Ez kiválthatná 
a párhuzamos funkciókat. 

A megjelentetett dokumentum szerint 
az átalakulás több lépcsőben, történik, ez 
viszont azzal a veszéllyel járhat, hogy 
annyi lehetőség van az eredetitől való el
térésre, amennyi lépcsőt közbeiktattak. 

Ezért célszerű lenne a létrejövő pá
lyavasútba már az első lépés során be
integrálni a forgalmi szakszolgálattól 
átkerülő munkavállalókat a feladataik
kal együtt. Tudvalevő, hogy egy kiala
kult rendszerbe az átkerülő szervezeti 
egységek beépülése később zavart 
okozhat. Sok még a kérdőjel. 

Az előterjesztés csak említést tesz a tár
saságok későbbi privatizációjára, pedig ez 
nagymértékben befolyásolja a foglalkozta
tást. A pontosabb információ elősegítené az 
egyéni döntéseket, a munkavállalók saját 
sorsának alakítását. Ma ezek a kérdések el
sődlegesen foglalkoztatják tagjainkat. Mi 
lesz velem, hogyan alakul a sorsom? 

A vagyonhasznosítási koncepció 
feltételezi a bevétel növekedést, de fel
tételezheti azt is, hogy eladáskor nem a 
legkedvezőbb feltétellel rendelkezők 
kerülnek előtérbe. Sajnos a "levegőben" 
ez is benne van. Igaz az is, hogy a MÁV 
Rt. vezetésén belül fokozódik a feszült
ség, különös tekintettel a tulajdonlásra 
és irányításra. E feszültség feloldásával 
a figyelmet a tényleges átalakítási folya
matokra lehetne összpontosítani. 

Molnár Ákos 
IB titkár 

Ez kell nekünk? 
ÁTALAKULÁS KÉRDŐJELEKKEL 

A MÁV Rt. átalakulási tervezeté
ben szereplő első lépés a pályavasút le
választása. Amennyiben a finanszíro
zás tisztázása a cél, a törekvés elfogad
ható, hisz régi vágyunk, hogy az állami 
és vállalati feladatok végre elkülönülje
nek. A Vasutas Hírlapban megjelent 
előterjesztés sajnos ennek ellentmond, 
mert a szétválasztás csak a gazdasági 
társaságok szintjén valósul meg, tulaj
donosi oldalról nem, vagy csak részint. 

Pedig a pályavasút estében a teljes 
állami finanszírozás csak akkor várha
tó el, ha tiszta állami tulajdon jön létre, 
és csak így szüntethető meg a vasutat 
majd húsz éve helyben járásra kénysze
rítő keresztfinanszírozás is. 

A jelenlegi elképzelések alapján a 
vasúti pálya fenntartása rosszabb hely
zetbe kerülhet, mint bármelyik korábbi 
kft., mert a többségi tulajdonos (MÁV 
Rt.) annak szinte minden tevékenységét, 
vállalkozását felügyelné, elbírálná, hisz 
a létszám, pénzügyi és számviteli tevé
kenységeket magánál tartaná. 

De  ha nem így lenne, és tisztán álla
mi tulajdon jönne létre, akkor is tisztázni 
kellene, hogy a pályahálózat teljes egé
szét, vagy csak a törzshálózatot kwánja az 
állam finanszírozni. A kimaradó rész költ
sége kit fog terhelni a rekultiváció vagy a 
további üzemeltetés esetén. 

A forgalomszervezés helyét és sze
repét is minél előbb tisztázni kellene, 
mert a menetvonal kijelölési jog csak 
akkor ruházható át, ha a teljes menetvo
nallal rendelkezik a Magyar Pályavas
úti Rt. A menetirányítás helyzetét pedig 
az teszi bonyolulttá, hogy az alá- és fö
lérendeltségi viszony a részvénytársa-, 

ságok között, vagy a személyek között 
jön létre. A két vállalat munkavállalója 
között rendelkezési, utasítási jog nem 
képzelhető el, mert mások a gazdasági 

1 
érdekeik. A szétválást tovább bonyolít
ja, hogy a vágányzárak, beruházások 
esetén a megrendelő-teljesítő viszony
ból érdekellentétek alakulhatnak ki. 

. "Többe kerül a leves, mint a hús" 
mondhatjuk az előterjesztett vonalbezá
rások esetében. Az elvesző, megsztlnő 
vagyon és a rekultiváció költsége nagy
ságrendekkel nagyobb, mint a felújítás
ra tervezett költség. Vagyon és rekultivá
ció 46,7 milliárd forintot, a felújítás 35 
milliárd forintot igényelne. Ezekért a 
számadatokért a döntéshozóknak kell a 
felelősséget vállalniuk úgy, hogy a térsé- 1 

gek leszakadásával nem is számoltunk. 
A vasút szétdarabolása más fontos 

intézményeket is érint, mind a szervezeti 
hovatartozás, mind a finanszírozás olda
láról. Ilyenek a MÁV Nyugdíjhivatal, a 
Vasutas Társadalombiztosítási Igazgató
ság, az egészségügyi intézmények, a kór
házak, a mtlvelődési intézmények, sport
egyesületek, üdülők, hétvégi pihenők, stb. 

Ezeket mind elveszi tőlünk az új rend
szer, mert nem lesz fenntartó, üzemeltető 
háttér vállalat, a rengeteg pénzt és fáradt
ságot nem sajnáló munkavállalóival együtt. 

Pszota Árptúl 
a VSZ Gépészeti Intéző 

Bizottság titkára 
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Allítsuk meg a süllyedést! 
TISZTÁZÓ VITA A SZAKSZERVEZETEK MEGERŐSÖDÉSÉÉRT 

MOTTÓ: 

Hideg fej, forró sz(v, 
tiszta kéz. 

K R I T I K Á K • OK OK • Ö S S Z EFÜ G G É S E K • T E N N IV A L Ó K  

ÜTKÖZŐ KÁRPÁTI SÁNDOR ROVATA 

A nemzetközi kapcsolatokról, 
a nemzetközi szolidaritásról 

BE MUTAT JA: GYÖRGY KAROLY 

-A Magyar Vasutasban folyó véle
ménycserében eddig jórészt a szakszer
vezetek hazai viswnyairól volt szó. Nem 
mellékes awnban, hogy milyenék a 
nemzetközi körülmények. Hogyan jelle
meznéd a jelen időszak f6öb vonásait? 
- kérdeztem az MSZOSZ nemzetközi 
ügyvivőjét. 

- Az a folyamat, ami tíz egynéhány 
é e zajlik a magyar társadalom átalaku
lásában, meghatározza a szakszerveze
tek nemzetközi kapcsolatainak tartal
mát. A gazdasági szerkezet átalakulása, 
a privatizációra, a külföldi míiködő tőke 
nagymértékű beáramlására, az új tech
nológiák megjelenésére gondolok. 
Mindez jelentős befolyással van a mun
kaerő-piaci viszonyokra, a munkaügyi 
kapcsolatokra. Másik fontos tényező a 
politikai rendszerváltás, amely nemzet
közi léptékben a kétpólusú "szakszerve
zeti világkép" végét jelentette. 

- S mi jött ezután? 
A kilencvenes években a magyar 

szakszervezetek - és ez gyakorlatilag 
mindegyikre érvényes - csatlakoztak a 
mai globalizálódó világ legmeghatáro
zóbb nemzetközi és regionális szerveze
teihez. Az MSZOSZ - a Ligával és az 
Autonómokkal együtt - tagja a Szabad 
Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsé
gének (SZSZNSZ) és gyakorlatilag az 
összes konföderáció tagja az Európai 
Szakszervezeti Szövetségnek. Ami leg
alább ennyire fontos: az ágazati, szakmai 
szakszervezetek érdemi bekapcsolódása a 
nemzetközi szervezetek tevékenységébe. 

A nemzetközi szakszervezeti mozga
lomban folyik a válaszkeresés a globali
zálódó világ kihívásaira. Vitathatatlan a 
különböző országok szakszervezetei kö
zötti együttmú'ködés kényszere. Annál is 
inkább, mert a tőke globalizálódása jóval 
előbbre tart, mint ahogyan azt a munka 
világának oldaláról tapasztaljuk. A jelen 
kérdése, hogy a nemzetközi szakszerve
zeti struktúrák mennyiben válnak elfoga
dott partnerré a nemzetközi kormányza
ti, pénzügyi intézmények részéről és 
mennyiben lesznek képesek a globális 
gazdaság játékszabályainak meghatározá
sában való részvételre. 

Igazából az elmúlt évtized során je
lent meg markánsan az a kérdés, amire 
csak a szakszervezetek közösen adhatnak 
választ: mit jelent a gyakorlatban a nem
zetközi szolidaritás? Ennek megválaszo
lása azért fontos, mert mint ismeretes, 
erre az elvre épül a szakszervezeti moz
galom. Az SZSZNSZ legutóbbi kong
resszusa bizonyította, hogy a szakszerve-

zetek túlnyomó része hasonló problé
mákkal küzd, függetlenül attól, melyik 
államban, melyik kontinensen, fejlett 
vagy fejlődő országban míiködnek. 

- Ebben a környezetben a magyar 
szakszervezetek nemzetközi tevékenysé
gének melyek a fő irányai? 

- A fentiek is mutatják, hogy felér
tékelődnek a nemzetközi kapcsolatok, a 
globális gazdaságban a napi lét részévé 
válnak. Az MSZOSZ számára az a fő 
feladat, hogy a makroszintű érdekvéde
lemhez szükséges nemzetközi hátteret 
biztosítsa. Így van ez a munkavállalói és 
a szakszervezeti jogok érvényre juttatá
sa során a multinacionális vállalatok ese
tében, de említhetem az oktatás, a kép
zés területét is. Az Európai Unióhoz való 
csatlakozás folyamatában a szakszerve
zeti kapcsolatok különösen akkor válnak 
fontossá, amikor a valós társadalmi pár
beszéd hiányában külföldi partnereinkre 
számíthatunk az információk szerzésé
ben és véleményük megballattatásában. 

-A nemzetközi szolidaritás jó példája 
volt egy éve, az SZSZNSZ főtitkárának 
határozott fellépése a Munka Törvény
könyvének munkavállaló- és szakszerve
zet-ellenes módosítása ellen. Az EU tagor
szágai szakszervezeteivel és kormányzati 
képviselfüvel folytatott rendszeres konzul
tációk és folyamatos tájékoztatásuk hozzá
járulnak ahhoz, hogy Magyarország csat
lakozása a szociális dimenzió figyelembe
vételével történjék. Az EU csatlakozás csak 
úgy értelmezhető, hogy a gazdasági és po
litikai unió mellett egy értékek közösségé
hez kívánunk teljes jogú részesek lenni a 
jövőben. A jelenlegi magyarországi viszo
nyok, a társadalmi párbeszéd, a valós ér
dekegyeztetés hiánya élesen veti fel az 
előbb említett közös értékrend kérdését. Az 
EU alapértékeihez tartozik -az amszterda
mi szerződés óta különösen - az érdemi 
szociális párbeszéd, s ennek megvalósítá
sát megkövetelik a csatlakozni kívánó or
szágok kormányaitól is. 

- Az EU tagországai mellett - úgy 
gondolom - a szomszédos, a kelet-euró
pai országok szakszervezeteivel való 
kapcsolatok sem hanyagolhatók el. Mit 
mondanál erről? 

- A külföldi partnerszervezetekkel 
folytatott együttmú'ködésben, az utóbbi 
időben egyre többször fogalmazódik meg 
az igény, hogy osszuk meg az elmúlt tíz 
év során szerzett tapasztalatainkat; azokat, 
amelyeket a privatizáció, a gazdasági szer
kezet átalakítása, az érdekegyeztetés terén 
szereztünk. E kérések főként a közép-ke
let európai térségből érkeznek. Elsősorban 
a balkáni országok szakszervezetei kíván
csiak a plurális magyar szakszervezeti vi
szonyok alakulására. 

-E kérdésekben nemcsak az országos 
szövetségek közötti együttmú'ködés fon
tos. Növekvő mértékben mind rendszere
sebbé és konkrétabbakká válnak a határon 
átnyúló térségi szakszervezeti kapcsola
tok. Új elem, hogy az utóbbi hónapokban 
a magyar szakszervezeti konföderációk 
együttesen lépnek ezekben a regionális 
együttmíiködési formákban. Az ilyen jel
legff közös fellépés a jövő útja, hiszen a 
szétforgácsolt struktúrákra épülő érdekér
vényesítés nemcsak nemzeti, de nemzet
közi szinten is kevésbé hatékony. 

kárpáti 

Olyan a konföderáció, 
amilyenek a tagszervezetei 

- VALLJA FOGARASI LASZLÓ, A VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG SZÓVIVŐJE 
- Milyen helyzetképet és hangulatje

lentést adnál a mai vasasszakszervezetről? 
- A hangulat kedvező, a Vasasban 

van lendület. Ez az állapot nem csupán 
ahhoz köthető, hogy a szakszervezeti 
vezetés három tagja közül egy, az első 
számú vezető lecserélődött. Legalább 
akkora, ha nem nagyobb szerepe vao 
ebben annak, hogy volt egy tartalmában 
sikeres kongresszus 1999. novemberé
ben, melynek két kulcsszavát idézném 
fel: egység és nyíltság. 

- Kérem, értelmezd e szavakat. 
- Az egység, amely tíz esztendővel 

korábban is már felismert és kívánatos 
cél volt a vasasoknál, most új minőségi 
tényezó'kből teremtődött meg. A koráb
bi egység főképpen a külső környezet 
nyomására, támadására való reflexként 
jelent meg. Most, egy évtized múltán 
már nemcsak a közös akolba szorulás
hoz hasonló. Hanem annak felismerése, 
hogy a kezdődő új évezredben az immár 
kezdeményező, aktív szerepet vállaló 
szakszervezet cselekvésének előfeltéte
léül szolgál. Tehát cselekvő egységről 
van szó, az előrelépés, az összehangolt 
közös munka feltételéről. 

Ennek megfelelő változások zajla
nak nálunk. Néhány napon belül !�zárul 
szervezeti változások folyamata. üt fon
tos szakmai csoportosulásba tömörül 
több, mint 400 munkahelyi szerveze
tünk. Példaként említhetem, hogy a jár
műiparban dolgozók, vagy az elektroni
kai ágazat munkavállalói, illetve a ko
hászok, öntészek létrehozták azokat a 
szervezeti kereteket, amelyek a koráb
binál alkalmasabbak a munkaadói szö
vetségekkel való tárgyalásokra. 

- Ennyit az egységr61. Mit értetek a 
nyíltságon? 

- Nehéz a nyíltságot egyszeri aktus
nak tekinteni. A cselekvés folyamatában, 
a mindennapi érdekvédelmi munkában 
kell érvényesíteni. Mondanék erre is egy 
példát. A kongresszuson elfogadott alap
szabály rögzíti, hogy a szövetségi tanács 
ülésein bármely szakszervezeti tag részt 
vehet, közvetlen értesüléseket szerezhet 
arról, hogy az általa választott tisztségvi-

selők és testületek hogyan dolgoznak. 
- Innen, a VIII. kerületi Magdolna 

utcából, a Vasas Székházból milyennek 
látszik a magyar szakszervezeti mozga
lom jelrnlegi helyzete? 

- En nem tartom magamat hivatva 
arra, hogy az egész magyar szakszervezeti 
111ozgalomról átfogó véleményt mondjak. 
U gyis megteszik ezt olyanok (is), akiknek 
talán még kevesebb alapjuk van erre. Ha 
lehet, inkább csak az MSZOSZ-ről beszél
nék. Annál is inkább, mert úgy látszik, hogy 
néhány kolléga, akik persze már jó néhány 
éve meghatározó személyei voltak a szak
szervezeti konföderáció tevékenységének, 
(vagy lehettek volna), most mintha pánik
ba esnének, és lázasan keresnek okokat a 
szervezeti és személyi változtatásokra. 

- Azok egyikeként, akik az 
MSZOSZ alapításánál jelen lehettem, a 
szövetséget ma is közös értéknek, kincs
nek érzem. Ezért mindenfajta változta
tását alaposan meg kell fontolni. Meg
győződésem ugyanis, hogy az országos 
szervezet állapota, minősége pontosan 
tükrözi tagszervezeteinek munkáját, 
hozzáállását. Tehát mindenkinek, akik 
megújulást sürgetnek-, amellyel általá
ban mindig egyetértünk - elsősorban a 
saját házuk táján kellene megvizsgálni, 
milyen lehetőségek adódnának a társ
szakszervezetekkel való együttmú'kö-

désre. Vajon megtesznek-e mindent an
nak érdekében, hogy a hétköznapi gya
korlatban érvényesüljön a szövetségi 
gondolat, vagy csupán a saját kezeletlen 
problémáikra keresnek receptet az or
szágos konföderációban? Számomra ez 
morális kérdés is, hiszen azokat a dön
téseket, melyeknek magunk személye
sen is részesei voltunk és vagyunk, nem 
lehet csupán másokon számon kérni. 

-Azon a napon készítjük ezt az inter
jút, amikor a Népszabadságban megjelent 
egy összeállítás "Az egységszakszervezet 
felé?" címmel. Ebben kifejti a véleményét 
mind a hat konföderáció vezetője - Sán
dor László (MSZOSZ), Szabó Endre 
(SZEF), Borsik Já,ws (Autonóm), Kuti 
László (ÉSZT), Gaskó lstván (Liga), Pal
kovics Imre (Munkástanácsok) arról, hogy 
látják az együttmíiködés lehetőségeit, egy 
esetleges csúcsszövetség megalakítását. 
Te miként vélekedsz erről? 

- Mindannyian kívánatosnak és szük
ségesnek tartjuk azt, hogy minél szorosabb 
együttműködés, egység valósuljon meg 
azok között, akik képesek egy célért dolgoz
ni. Ebből adódik a feladat, hogy az össze
kötő, közös célokat mindenki számára ért
hetően, világosan meg kell fogalmazni. Bí
zom benne, hogy a tartalmi elemek kimun
kálása is megtörténik és nem pusztán a szer
vezeti, strukturális kérdések válnak állandó
an visszatérő beszédtémánkká Hozzá te
szem, a szakszervezeti pluralizmus is becsü
lendő érték. Azt is vallom, hogy a kilencve
nes évek elején történt szakszervezeti tago
lódások szükségesek voltak, mert hozzájá
rultak a különböző munkavállalói érdekek 
markánsabb megjelenéséhez. 

- Itt tehát egy olyan ellentmondásról 
van szó, amellyel tudnunk kell együtt élni. 
Annak a felfogásnak és gyakorlatnak a 
jegyében, hogy sokszínűség az érdekek 
felismerésében és kifejezésében, s a lehető 
legnagyobb cselekvési egység az érvénye
sítésükben. Vagyis: tartalmi kérdésről van 
szó, amelynek formáját mindig a változó 
környezethez kell igazítanunk attól függő
en, hogy az ellentmondás melyik oldala 
igényli a nagyobb hangsúlyt. 

kárpáti 

Megtartani a munkahelyeket 
és emelni a béreket 

A KöiEGÉSZSÉGÜGYI S_?'.AKSZERVE?ET ORS,ZÁJ3OS TITKÁRA, , 
MIRISZLAI EVA SZERINT EZEK ALLNAK TEVEKENYSEGUK HOMLOKTEREBEN 

- Kérem, mutasd be szakszervezete
teket. 

- J 6, pillantsunk vissza. 1989 októ
berében alakult szakszervezetünk, az 
akkori Orvos-Egészségügyi Szakszer
vezetből kilépve. Abban az időben még 
Köjálnak hívták az intézményrendszert, 
amely 10 ezer dolgozót foglalkoztatott. 
Jelenleg Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálatnak hívják a rend
szert, ahol kb. 6 ezer ember dolgozik. A 
munkavállalók kisebb részben közalkal
mazottak, (ezek az országos intézete
ink), nagyobb részben köztisztviselők, 
akik a hatósági munkát végzik. Sajnos, 

szakszervezeti tagságunk létszáma 
csökkent, szervezettségünk jelenleg 30 
százalék körül mozog. 

- Ebben a környezetben, ilyen felté
telek mellett, melyek az érdekvédelem fő 
kérdései, problémái? 

- Elsősorban a munkahelyek meg
tartása, másodsorban, de ugyan ilyen 
hangsúllyal, a bérek. A közalkalmazot
taknál ugyanis rendkívül alacsonyak a 
bérek. A köztisztviselőknél egy kicsit 
árnyaltabb a helyzet. Az illetményalap 
magasabb, ám a technikai személyzet
nél és az ügykezelőknél szintén alacso
nyak a bérek. Ezek a problémák foglal
koztatják a tagságot, ez a hangulat ala
kulásának fő tényezője, befolyásolója. 
A lényeg nálunk (is) az, hogy legyen az 
embernek munkája, és abból tudjon 
megélni. 

- Tágítsuk a kört egy kicsit a konfö
derációval. TI korábban az MSZOSZ tag
szervezete voltatok, jelenleg viszont a 
Szakszervezetek Együttműködési F órumá
hoz ( SZEF) tarto..tok. Mi s hogy változott? 

- 1990 márciusától, az MSZOSZ 
megalakulásától kezdve mi alapító tag
jai voltunk az MSZOSZ-nek, s azok is 
maradtunk egész�n 1999 áprilisáig. Az 
MSZOSZ-ben minden lehetőséget és tá
mogatást megkaptunk, én elnökségi tag 
is voltam a szövetségben. Szakszerveze
tünk tagsága mégis úgy ítélte meg, hogy 
a közszolgálaton belül nagyobb érdekér
vényesítő lehetőség kínálkozik a SZEF
ben, s ezért úgy határozott a rendkívüli 
kongresszus (1999 áprilisában), hogy 

másik konföderációt választ, a Szakszer
vezetek Együttmú'ködési Fórumát. 

- S most jobb? 
- Szakszervezetünk vezető képvise-

lője állandó meghívottja a SZEF ügyvi
vő testületének. Jelenleg abban bízunk, 
hogy a közszolgálat egyesített ereje ki
kényszeríthet olyan megállapodást, 
amely kedvezőbbé teheti a munkaválla
lók helyzetét és stabilizálhatja a munka
helyek megtartását. 

-A;: egyes(te(t erő úgy tűnik, jelen
leg az egész magyar szakszervezeti mo;:
galomban, mint fő, meghatározó ten
dencia jelenik meg. Mi a véleményed 
erről, hogyan látod ezt a folyamatot? 

- Mind a saját álláspontom, mind a 
szakszervezeti tagság véleménye szerint 
időszerff, hogy közelebb kerüljön egy
máshoz a hat konföderáció és erősödje
nek az egységtörekvések. Nem a régi 
SZOT újjáélesztésére gondolunk, de az 
egységes fellépést biztosító szervezeti 
keretek kialakítása szükséges, hiszen a 
fejlett nyugati országokban is egységes 
szakszervezetek míiködnek. 

- Hangsúlyoznám ugyanakkor, hogy 
az egyes szakszervezetekre és konföderá
ciókra jellemző különbségekre és sajátos 
vonásokra tekintettel kell lennünk. Ugyanis 
a közszféra bérei jelentősen lemaradtak a 
versenyszféráéhoz képest. Ezért hosszabb 
időre van szükség a kívánatos egység meg
teremtéséhez. Ezek a törekvések azonban 
mindenképpen és minden lehetséges esz
közzel támogatandók. 

kárpáti 









cti'Y'ttión, (aliót vsz alapszervezet van) 
a VSZ reprezentatív. Elmondható, b.oáY 
a VSZ szb-tittm-ot.jelöltállftó�
séF példa6rtéldf volt. 

Jelenleg az ütemterv sz.erint a meg
választott üzemi tanácsok els4� 
megválasztják az ÜT-elnököt, elfogad
ják az ügyrendjüket és a munkáltat<Wal 
együttmdködési megállapodút kömek. 
{gy válik lehettivé, hogy a VKHT ad,c>tt 
egységeiben az 0T és a szatv«v� 
jogosítványai együtt biztosítsák a dpl
gozói érdeket 6rvéayesülését, A 9 (6s 
KÜT megválasz'Wára kés&b, augusz
tusbap kerül sor. 

a kö7.[Jflflti lw9rdináci6s bw,ttság 
nevében Rubil ÍÁs:ió 
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VASÚTÁTALAKÍTÁS APROPÓJÁN 

Elkeriilhetetlen a szemléletváltás 

Rigó Zoltán (a képen) három évig 
volt a MÁV Rt. vezérigazgatója. A 
szakember 1997 óta a vasúttársaság 
bécsi vezérképviseletét látja el. Éppen 
hazafelé tartott, amikor összetalál
koztunk, természetesen egy vonaton. 
Kihasználva a kétórányi menetidő't, 
interjút kértem tlíle. Vasútátala
kításról, vasútreformokról, és az eu
rópai tapasztalatokról. 

- A Magyar Államvasutak átalakí
tása, piacképessé tétele sok éve zajlik és 
húzódik. Sokan félnek attól, hogy da
rabjaira esik szét az óriásvállalt. 

- Az átszervezés elkerülhetetlen, 
hisz teljesen más a feladata és az érde
keltsége a hálózatot üzemeltetőknek és 
a fuvarozást, utaztatást szervezőknek, 
de ehhez nem kell szétszabdalni a vas
utat. A hagyományos vasút legnagyobb 
része, az úgynevezett pályavasút, egy
ben marad és végzi a vasúti hálózat üze
meltetését és fenntartását, róla a piaci 
részeket kell leválasztani. Például az 

ISO 9001 
TÜV 

@�m=i:? 

DIN-EN 729-2 

árufuvarozás kimondottan piaci szolgál
tatási tevékenység. 

- A hagyomány szerint ezt a tevé
kenységet is a MÁV Rt. végezte. Mi kény
szeríti ki a változást? 

- A cél a hatékonyság növelése. A 
szállítmányozás speciális feladat. Nyu
gat-Európában már megnyitották a vas
utakat minden olyan cég előtt, amelyek 
rendelkeznek szállítóeszközökkel, szak
emberekkel, és betartják a vasúti szállí
tás szabályait. Ezek mfilcödését a vasutak 
nem akadályozhatják. Ilyen jellegű fuva
roztatásra már Magyarországon is szá
mos példát találhatunk. Például az AUDI 
maga állítja össze bérelt kocsijaiból 
vontajait, a Német Államvasutak (DB) 
most épített Győrben egy konténertenni
nált. De a Tórökországba irányuló átutaz
tatást is egy magáncég szervezete. 

- Ha az áru- és személyszállítást más 
szervezi, mi marad a pályavasút feladata? 

-A belső és tranzit-fuvarpiac meg
szerezhetősége érdekében pályavasút 
mfilcödtetésének a fő célja, hogy minél 
jobban mfilcödő hálózat álljon a felhasz
nálók rendelkezésre. Magyarország eb
ből a szempontból szerencsés fekvésű, 
hisz annak ellenére, hogy "kicsi", csak 
nagyon drágán lehet megkerülni. Szá
munkra ezért különösen a tranzit útvo
nalak fejlesztése lehet gazdaságos, hisz 
azok a belföldi igények kielégítése mel
lett a nemzetközi versenyben is részt 
vesznek. Például a Semrneringi hágót 
Szombathely felé sík terepen meg lehet 
kerülni. A minél jobb pályaviszonyok 
megteremtése és fenntartása az átszer
vezés után is állami felelősség marad. 

- Sokat hallani arról, hogy Nyugat 
Európában már túlvannak jó néhány 
átalakításon. 

- A vasútátalakításban az angolok, 
németek és svédek jártak legelöl. Min-

denhol arra törekedtek, hogy mielőbb 
érvényesülhessen a piaci szemlélet. Né
hol talán túl gyorsan választották szét a 
feladatokat, ezért az egymást segítő fo
lyamatok szétestek, ami mfilcödési zava
rokat okozott. Például Németországban 
az áruszállítás és a személyszállítás sa
ját mozdonyokkal rendelkezett, ami 
nemcsak a karbantartási költségeket 
emelte, de szervezési, munkaerő ellátá
si problémákkal is járt. Angliában meg
emelkedett a balesetek száma, Svédor
szágban is drágította az üzemeltetést a 
szétválasztás. Ezek a jelenségek mind a 
hirtelen változások velejárói voltak. 

- Tudna jó példát is mondani? 
-Igen. Ausztriában is a piaci mfilcöd-

tetésre helyezték a hangsúlyt, de a szerve
zeten belül. Az osztrák vasúton belül önál
lóan gazdálkodó piaci szegmenseket hoz
tak létre. Minden részleg saját belső mér
leggel rendelkezik, önálló de összehangolt 
beruházásokat hajt végre, a vezetők egy 
személyben képviselik kifelé az általuk 
vezetett divíziót. Az ÖBB-nél ez a megol
dás nagyon hatékonnyá tette a fuvarozta
tást. Például a darabáru fuvarpiacon az el
sők. Nemcsak olyan nagy cég bízza az áru
ja szállatását az osztrák vasútra, mint a 
Nestle, hanem a patikák gyógyszerellátá
sát is az ÖBB végzi. Ehhez persze teljes 
szolgáltatást kell nyújtani. Jól felszerelt, 
például temperált raktárak és közúti szállí
tójárművek is kellenek. Azt hogy ez milyen 
hatékony az mutatja, hogy a darabáru az 
összes elszállított árutömeg egy százalékát 
sem teszi ki, míg a bevétel tizenhárom szá
zalékát termeli ki belőle a vasúttársaság. 

-Ezek országokon belüli példák vol
tak. Hozott-e változást az európai hatá
rok megszűnése? 

-Természetesen. Mint minden piacon, 
a fuvarozás területén is az győz, aki gyor
sabb, rugalmasabb és nagyobb a tőkéje. A 
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vasúti szállításban is érvényesülnek a fu
zionálási szándékok, akárcsak a bankok, 
vagy kereskedelmi hálózatok esetében. 
Az árufuvarozás területén a svájci-olasz, 
és német-holland együttmfilcödés jelentős. 
De a személyfuvarozásban is megkezdő
dött a szorosabb koordináció. Az osztrá
kok, a svájciak és a németek például kö
zösen lépnek fel a távolsági személyszál
lítás területén. Az ÖBB, a Siemensszel 
összefogva Európa legnagyobb több
árarnnemíI mozdonyparkját építi ki. Ma
gyarországnak is fel kell készülnie arra, 
hogy mire belépünk az Európai Unióba 
bárki bejöhet a magyar piacra, akinek licen
ce lesz. Behozhatja a mozdonyát, kocsiját, 
és az fog fuvarozni, aki jobb szolgáltatást 
nyújt és jobban ismeri a piac igényeit. 

- Valóban nagyok a kih(vások. Ho
gyan lehet felvenni a versenyt? 

- Elsősorban szemléletváltással. A 
MÁV Rt. ma még megél, de ha nyitottá 
válik a piac, megváltoznak a feltételek. 
Erre fel kell készülni. Ehhez például meg 
kell változtatni az érdekrendszereket. A 
személyszállításban pillanatnyilag az a fő 
mozgatórugó, hogy a kocsi külföldön fus
son minél többet, és nem az, hogy minél 
több utast szállítsunk vele. Azért drágább 
Európában a vasút, mint a repülőgép, mert 
télen is ugyanannyi kocsit akarunk futtatni 
az Adriára, mint a főszezonban. Ha az el
adott menetjegy alapján kapná a fő bevé
telt a vasút, bizonyára másként gondol
kodna. Az áruszállításban pedig ma még 
egy merev elegytovábbítási rend szerint 
szállítunk, a szállíttató igazodik hozzánk 
és nem fordítva. Ezen a szemléleten kel
lene elsősorban változtatni. 

Karácsony Szilárd 

MelT8 tart a német vasút? 
(LA VIE DU RAIL, 2000. MÁJUS 17.) RÉSZLET 

A német vasút helyzete romlik, is
merte el a vállalat elnöke, amikor 170 
millió márkát kitevő veszteséget jelentett 
be abból a célból, hogy ezt elfogadható 
határidőn belül rendezni lehessen. Drasz
tikus talpra állítási tervet irányzott elő. 

Amikor május 10-én ezt a nagyarányú 
veszteséget a DB elnöke Hartmt Mehdorn 
1999 évre bejelentette, elismerte, hogy 
nem mentek jól a dolgok az elsőszámú 
európai vasútvállalatnál. A helyzet sürgős 
javítására felhívást intézett a szövetségi 
államhoz és a területekhez pénzügyi segít
ségnyújtásra, hogy egy drasztikus szerke

zetátalakítási terv lehetővé tegye a vasút
társaság versenyképessé, vonzóvá és jö
vedelmezővé tételét. A DB elnöke szerint 
ez feltételezi a 38 ezer km-es vonalháló
zat 20 %-án a forgalom megszüntetését és 
2004-ig a személyzeti állomány 35 ezer 
fővel történő fokozatos leépítését. Ezek a 
népszerűtlen intézkedések a vállalat kor
szerűsítéséhez feltétlenül szükségesek a 
kiélezett piaci körülmények között. Az 
utóbbi 4 évtizedben a legfontosabb gaz
dasági tényezők inkább a közúti fuvaro
zásnak adtak elsőbbséget. Az utazó kö
zönség egy része is elfordult a vasúttól a 
riasztó balesetek, késések, stb. miatt. A 
2000. év 1. negyedévében a teherfuvaro
zás tényszámai 2,3%-os csökkentést mu
tattak 1999 hasonló időszakával szemben, 
míg az össztevékenység vesztesége 68 
millió márka volt. Az 1994-ben történt pri
vatizációnak javulást kellett volna eredmé
nyeznie, de ez nem következett be. Igen sok 
beruházást emésztett fel a keleti országrész 
vasútvonalainak és állomásainak rekonst
rukciója, amelyek nagymértékben le vol
tak romolva. Az ICE (InterCity Expressz) 
vonatok nagy sebességű közlekedésre való 
beállítása igen vitatott volt, mivel ezen gör
dülőanyag harmadik generációja időszako
san súlyos míiszaki hibákat mutatott fel. 
Tekintettel arra, hogy élettartamuk csak 
mintegy tizenöt év, a DB kész volt arra, 
hogy felülvizsgálja eredeti terveit. 

Politikai okokból történő határoza
tok is közrejátszottak a DB helyzetének 
romlásában. Így például a Berlin-Ham-

burg vonalra tervezett mágneses lebeg
tetésű pálya építésének előirányzata a 
Transrapid vonatok közlekedtetésére, 
amely éles vitákat eredményezett. A DB 
elnöke szerencsére lemondott ennek a 
pénzügyi csődöt ígérő vállalkozásnak a 
végrehajtásáról. Ilyen volt még a Berlin
Lehrter állomásnál tervezett alagútfú
rás, vagy a Köln-Frankfurt között épí
tendő új ICE vonal megvalósítása, ame
lyek 1,8 milliárd márkával lépték volna 
túl a költségvetést. 

A díjszabások felemelése nem volt 
járható út, mivel a légi közlekedés igen 
nagy konkurenciát jelentett. Például egy 
menettérti jegy ára München-London 
között 600 márkába kerül vasúton, míg 
ugyanerre a viszonylatra a Lufthansa Lé
gitársaság 149 márkáért adja a menetje
gyet. A DB elnöke szerint ez a kérdés csak 
úgy oldható meg, ha átalakítják a díjsza
bási rendszert és átszervezik a hálózatot, 
elválasztva a személyforgalmat az árufor
galomtól. A tehervonatok közlekedése 
ugyanis igen lassú. Míg egy InterCity 
vonat átlagos sebessége 95 km/óra, addig 
egy tehervonaté 18 km/óra. A fő elgondo
lás az, hogy a forgalmat 9 nagyvárosi cso
mópontra összpontosítják és ezeket fél
órás ütemezéssel közlekedő nagysebessé
gű vonatokkal, kötik össze. 

A terv utolsó része az, amely a leg
nagyobb elítélést váltotta ki, az a bér
költség csökkentése, ami a DB költség
vetésének 50%-át teszi ki. Ha a sze
mélyzet nincs ösztönözve, egy másik 
veszély jelentkezik éspedig a munka
megtagadás. Ez a jelenség az év eleje 
óta kb. 6,6%-ot tesz ki, ami azt jelenti, 
hogy a DB vonalain naponta 16 ezer 
dolgozó hiányzik a vonatok közleked
tetésénél, de azért 97%-a pontosan érke
zik a célállomásra. Ez a terv jelenleg 
éles viták tárgyát képezi az országos és 
területi hatóságok, a szakszervezetek és 
a vállalat vezetői között. Hasznos len
ne, ha még a nyári forgalom beindulása 
előtt létrejönne a megoldás ezekben a 
kérdésekben. 

fordította: Hajós Béla 

KÓPÉSÁGOK (1) 

MOTTÓ: Vannak olyan kópéságok (csínytevések) melyeken egyesek 
nevetnek, másoknak torkán akad tőlük a falat... ( a szerző) 

Egy rókáról kél bőrt? 
Kelet-Magyaroszágon hírlik, hogy a 

forgalmi utazókat azokon a telep-, illet
ve fordulóállomásokon, ahol a két vonat
továbbítás közötti idő nem éri el a vára
kozási idő mértékét (öt óra) a szerelvé
nyek őrzésével is meg akarják bízni. 
Eddig a hír, részletek az írás nyomdába 
adásáig még nem szivárogtak ki. Ha ez 

új tevékenység, bizonyára kell speciális 
kiképzés, mondjuk őrző-védő tanfolyam, 
pszichológiai alkalmasság, edzettség, 
némi jogszabályismeret, netán "kézráté
tel gyakorlat", védőfelszerelés, tán még 
kutyavezetői kiképzés is. Ez lesz majd az 
új Vasútőr Kft. kistestvére, a "Vasútőr 
Bt." Vagy mégsem? Lehet, hogy csak 
bent kell ülni télen a hideg szerelvények
ben? Akkor túlélési tanfolyamot kell vé
gezniük a kollégáknak lehetőleg Szibé
riában, menedzseri felügyelettel. Vagy 
kacsa az egész, valamely vezető túlzott 
kreativitása? Ha kacsa, akkor rendben, 

elvégre valamivel illik idegesíteni a vas
utast, másképp szellemileg eltesped. De 
mi van, ha igaz? Mi van, ha a döntésre 
jogosított vezető ismeretei hiányosak, ha 
nem tanulta meg, hogy egy rókáról csak 
egy bőrt lehet lehúzni (nyúzni). Kíván
csian várjuk, hogy mi az igazság. 

OroszPlter 
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NEMCSAK ÉLETET, SZÓRAKOZÁST, MEGÉLHETÉST IS AZ ÉVEKNEK! 

Várható-e újabb nyugdíjemelés 
2000-ben? 

Ismeretes, hogy a hatályos 1997. évi 
LXXXI. társadalombiztosítási ellátá
sokról szóló törvény 62. §. (3) bekezdé
se szabályozza a 2000. évi nyugdíjeme
lést oly mértékben, hogy a tervezett fo
gyasztói árnövekedés 30%-a és a terve
zett országos nettó átlagkereset 70%-a 
arányában kell a nyugdíjakat emelni. E 
paragrafus 5. pontja azt is kimondja, ha 
a fenti arány várható alakulá�a, legalább 
egy százalékkal meghaladja a tervezett 
mértéket, akkor november hónapban -
január 1-jéig visszamenőleg-kiegészí
tő nyugdíjemelést kell végrehajtani. A 
kormány szóvivő bejelentése szerint, 
kisebb mérvű eltérésnél, egyszeri kiegé
szítő juttatás is elképzelhető. 

A 2000. évi 8%-os nyugdíjemelés 
6.3%-os infláció és 8.6%-os nettó bér
növekedés figyelembevételével történt. 
A T V-ben, az újságokban - felelős sze
mélyektől és szervektől -szerzett infor
mációk szerint 8.5-9%-os infláció és 
9.5-11 %-os nettó keresetnövekedés vár
ható. Ezt valószínűsítve az emelés mér
téke 9.2-10.4% lenne, tehát a kiegészí
tő nyugdíjemelés mértéke 1.3-2.2%-os 
emelést jelentene. 

A törvény megfogalmazásának nagy 
hibája, hogy a valós adatok csak év vé
gén állnak rendelkezésre. Ahhoz, hogy 

az emelés novemberben végrehajtható 
legyen, már az év közepén dönteni kell 
az emelésről. Így ismételten csak prog
nosztizált adatokból lehet kiindulni. 

E bizonytalanságot megakadályo
zandó, szükségesnek tartjuk a fenti tör
vény módosítását az alábbi változtatá
sokkal: - a nyugdíjemelés mértéke a 
tárgyévet megelőző évi országos nettó 
keresetnövekedéssel azonos mértékű le
gyen mindaddig, amíg az átlagnyugdíj el 
nem éri az 1990. évi szintet (66,1 %-át az 
átlagbéreknek a jelenlegi 61.2%-os arány 
helyett), az un. "vegyes indexálásnál" az 
előző év tény adatai alapján történjen az 
emelés mértéke; a nyugdíjemelésnél a 
nyugdíjalap terhére differenciált emelés 
nem alkalmazható. A bizt.osítási elv Al
kotmánybíróság által is megerősített be
tartásával, az alacsony' nyugdíjak külön 
emelését a költségvetés terhére, szociál
politikai kérdésként kell kezelni. 

A rendszerváltás óta a nyugdíjak 
reálértéke nagyobb mértékben csök
kent, mint az aktívak reálkeresete. A 
GDP növekedésével lehetővé válik a 
lemaradás megszüntetése, melyet a 
nyugdíjemelések rendszerének világos, 
kiszámítható szabályozásával mielőbb 
el kell érni. 

Dr. Huszti Rezsőné 

Civil országjelentés 
Ez a címe annak a tekintélyes terje

delmű és gazdag tartalmú anyagnak, 
vitairatnak, amelyet a hat szakszervezeti 
konföderáció vezetőinek május 22-23-
i mátraházai tanácskozása fogadott el és 
bocsátott útjára. A statisztikai adatokkal 
és szakmai részanyagokkal kiegészült 
dolgozatnak az a célja, hogy a szociális 
dimenzió megfelelő hangsúlyt kapjon 
az Európai Unióhoz való csatlakozás 
folyamatában. Az érdekvédelmi straté
giával felérő tanulmány végigviszi a 
munka világának föbb problémáit és a 
megfelelő következtetések levonásával 
sorjázza a szakszervezetek tennivalóit. 

Nézzük a legfontosabb kérdéseket. A 
foglalkoztatás területén 2004-ig 350-400 
ezer új munkahely létrehozása kívánatos, 
2014-ig elérni a teljes foglalkoztatottsá
got. Vagyis: aki munkát keres, az kapjon 
érdemi ajánlatot. A bérek és munkajöve
delmek területén: több évre szóló bérfej
lesztési programot szükséges megvalósí
tani. Az alacsony bérek felzárkóztatásá
val, a minimálbérek jelentős növelésével 
csökkenteni kell a jövedelemkülönbsé
geket. A nyugdíjrendszer stabilitása, ki
számíthatósága elsőrendű cél. Az utób
bi sérelmeiért (is) a nyugdíjasokat meg
illeti az általános kompenzálás. Ezért 
kapják vissza az 1999-ben kiesett nyug
díjemelést. a mintegy 50 milliárd forin
tot. A nyugdíjasoknál is meg kell hono
sítani a 13. havi nyugdíjat. 

Az egészségügyben nem halogatha
tó az átfogó reform, a közfinanszírozás 
dominanciájának fenntartásával, a lakos
sági terhek további drasztikus emelkedé
sének megakadályozásával, a gyógyulás
hoz való hozzáférési esély garantálásá
val. Szükséges a munkaügyi ellenőrzés 
szervezetének jelentős megerősítése úgy 
is, hogy az ellenőrzéshez kapcsolódó 
szankcióknak legyen visszatartó erejük. 
A szociális ellátás területén újra kell gon
dolni a munkanélküli ellátás rendszerét, 
beleértve a folyósítási időt, a folyósítási 
feltételeket. A gyermektámogatási rend
szerben a "minden gyermek egyenlő" elv 
érvényesülése érdekében erősíteni kell a 
rászorultsági elemeket, biztosítani a csa
ládi pótlék értékállóságát. Valódi esély-

egyenlőséget kell biztosítani az oktatás
ban. Sürgető egy átfogó szociális bérla
kásépítési program beindítása. 

A munkajogi szabályozás szüksé
gessé teszi a Munka törvénykönyvének 
átfogó átalakítását. A dolgozókat mun
kaszerződéssel és a Munka törvény
könyve szerinti védettséggel kell foglal
koztatni. Törvény szabályozza a szak
szervezetek, az üzemi és közalkalma
zotti tanácsok működését, valamint az 
érdekegyeztetés rendszerét, fórumait és 
működésük alapelveit. A kormánynak 
vissza kell térnie a tartalmas társadalmi 
párbeszédre, a valódi érdekegyeztetés
re, a megállapodásokat eredményező 
érdemi tárgyalásokra. A kollektív szer
ződések hatáskörének bővítését, tartal
mi gazdagítását jogszabályokkal és ál
lami ösztönzőkkel is elő kell segíteni! 

Ahhoz tehát, hogy a csatlakozás 
során a gazdaságival egyenrangúan va
lósuljon meg a szociális területek felzár
kóztatása az uniós országok szintjére: 
haladéktalanul teljesíteni kell az Euró
pai Szociális Karta előírásait. A magyar 
gazdaság, a magyar munkavállalók 
csakis olyan csatlakozásban érdekeltek, 
amelyekben érvényesülnek legfonto
sabb érdekeik, egyenrangúak az uniós 
országokkal. Nemcsak a kötelezettsége
ikben. hanem jogaikban is. 

A civil országjelentést bőséges sta
tisztikai anyagok és tartalmas szakmai 
részanyagok egészítik ki. Érdemes hát 
gondosan áttanulmányozni azokat, kü
lönösen a tisztségviselőknek. Minthogy 
vitára bocsátott dokumentumról van 
szó, mi sem maradhatunk ki abból, hogy 
a vasutasokra jellemző sajátosságokkal 
egészítsük ki a majd véglegessé váló 
országjelentést. 

Ezért szerkesztőségünk azt kéri ol
vasóitól, a szakszervezeti tagságtól, a 
vezető érdekvédó'ktől, hogy vegyenek 
részt a vitában. Mondják el vélemé
nyüket, tapasztalataikat, kiegészítése
iket a leírtakról, a kívánatos korrekci
ókról, a szükséges bővítésekről. Te
gyük ezt saját érdekünkben, hiszen 
nem akánnilyen kérdéskörró1 van szó. 

K.S. 

A nyugdíjasok ötvenedik 
Vasutasnapja a 
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-ben 
Idén a második évezredet záró kétez

redik évben a vasutasság is kerek évfor
dulót ünnepel. Immár fél évszázada 
évente egy napon ismét a vasútra, de leg
inkább az emberre, a vasutasra irányul a 
figyelem. Számvetésre is alkalmat adnak 
ezek a évfordulók. Mi történt az elmúlt 
ötven évben, most ez a kérdés. Honnan 
indult akkor és hol tart ma? Hová. merre 
viszi az árut, az utast a következő évez
redben a második ötven és során. 

A mai aktív vasutasoknál minden 
bizonnyal a nyugdíjas vasutasok kísérik 
a legnagyobb figyelemmel volt munkál
tatójuk, a vasút és utódaik sorsának ala
kulását, nem elhallgatva tapasztalataikat. 

Fél évszázad egy emberöltő, idősebb 
kollégáink egy része közel ennyi évet 
töltött a Magyar Államvasutak Szolgála
tában, éjjel-nappal, télen-nyáron. 

Az ötvenedik nyugdíjas Vasutasna
pot a Vasutas Nyugdíjas Klubok Orszá
gos Szövetsége, a Vasutasok Szakszer
vezete Országos Nyugdíjas Szervezete 
rendezte a Törekvés Művelődési Köz
pontban július 3-án. 

Az ünnepségen közel fél ezer nyug
díjas vasutas vett részt az ország minden 
szögletéből. A MÁV Rt. Vezérigazgató
ságát ezúttal is dr. Bajnai Gábor vezér
igazgató-helyettes, a VSZ-t Kis Tamás 
alelnök, Molnár György a VSZ Orszá
gos Nyugdíjas Szervezete elnöke, dr. 
Kun Dezső alelnök, Pallos György ügy
vezető elnök képviselte. Jelen volt még 
dr. Piros Istvánné a Nyugdíjasok Orszá
gos Képviseletéből és Molnár Géza a 
Vasutasok Országos Közművelődési 
Egyesület elnöke. 

Az ünnepséget Németh Tibor, a 
Művelődési Központ igazgatója nyitotta 
meg, köszöntve a megjelent sokaságot, 
a vendégeket, a vendégek szórakoztatá
sára beöltözött amatőr művészeket. 

Elsőként dr. Bajnai Gábor vezér
igazgató-helyettes lépett a mikrofon
hoz és a MÁV Rt. vezetése nevében üd
vözölte az 50. Vasutasnap ünneplő kö
zönségét. Tőle megszokottan ezúttal is 
örökifjakként szólította meg az idősö
dő nyugdíjasokat. Vállalkozván a vas
út helyzetének rövid bemutatására utalt 
az utóbbi évek hosszú sorára, amikor is 
igen sok gond, nehéz helyzet sújtotta a 
vasutat éppúgy, mint a vasutasokat. 
Kérdéseinkre azonnal ő maga válaszolt. 
Kell-e vasút és ha igen, milyen vasút 
kell? Igen, vasút ezután is kell -hang-

súlyozta - méghozzá olyan, ami Euró
pába vezet. Modern piac- és versenyké
pes vasútra van szükség. 

Az elmúlt évek több százmilliárdos 
elvonása jelentősen visszavetette a fejlő
dést -panaszolta ezúttal is. Pontos, biz
tonságos, gyors, megbízható, tiszta 
eurokonform vasút kell és mindehhez 
hasonló tulajdonságú vasutasra van 
szükség, aki jól képzett, szereti hivatását. 

Ezeket a főbb feladatokat határozza 
meg a vasút reformja számos részfeladat 
mellett. Végül ezúttal is nagyrabecsülés
sel és tisztelettel szólt az idősek tapasz
talatairól. Bölcs, segítő támogatásra ez
után is szükség lesz, számítanak rá. 

Dr. Kun Dezső az ONYSZ alelnöke 
felidézte azokat az ötven évnél is régeb
bi vasutasnapokat, amikor elődeink ön
tevékenyen egy napon, minden évben 
összejöttek, mert összetartoztak. Meg
említette példának az Önkéntes Támo
gatási Alap létrejöttének 70 évvel ez
előtti spontán megalakulását, melyet 
akkor a bajbajutott munkatárs önkéntes 
megsegítése indított hosszú útjára. El
ismerte a MÁV Rt. a nyugdíjasok iránti 
megkülönböztetett gesztusát, mely több 
vonatkozásban megnyilvánul. Köszö
netét fejezte ki mindezért a nyugdíjas 
vasutasok nevében. Ezt kérte a jövőt il
letően is. A tetszéssel fogadott beszéde
ket követően dr. Bajnai Gábor vezér
igazgató-helyettes dicséretet, kitüntetést 
nyújtott át tizenöt aktív társadalmi mun
kát végző nyugdíjasnak. 

Az ünnepség hivatalos, első részét 
követően fergeteges gálaműsor vette 
kezdetét, ahol a vasutas nyugdíjas klubok 
szolnoki országos versenyén díjazott 
amatőr nyugdíjas művészek majdnem hi
vatásos (profi)szintű produkciókkal szó
rakoztatták a sokaságot és egymást. 

A pergő ritmusú műsor előadóit a kö
zönség egyre fokozódó hangulatú ünnep
léssel köszöntötte. Több, teljes átéléssel el
mondott verset, többszereplős jelenetet, 
operát, magyar nótát, énekkari előadást 
hallhattunk, nézhettünk, tánccsoportok 
produkcióiban gyönyörködhettünk. 

Az előadások csúcsát a Hatvani 
Liszt Ferenc Művelődési Központ tánc
csoportjának kosztümös kánkán ja jelen
tette. A táncot hosszú perceken át a kö
zönség ütemes vastapsa kísérte. A nyug
díjas lányok ezt a produkciót akár Pá
rizsban is előadhatnák, hogy tátsák szá
jukat a franciák. 

A finiíléra bevonult színes előadó 
koszorútól hosszú vastapssal. bravózás
sal búcsúzott a hálás közönség. Ez 
"fain" volt, mondta mellettem egy jó 
hetvenes nyugdíjas huncut mosollyal. 

Az ünnepséget Kapitány István a 
Vasutas Nyugdíjas Klubszövetség elnö
ke zárta, megköszönve mindenkinek a 
nagyon sikeres Vasutasnaphoz nyújtott 
munkáját, kiemelve a Törekvés Műve
lődés Központ törekvését. 

Hegedűs Károly 

A 2000. évi Vasutasnap 
alkalmából kitüntetésben 

részesültek 

MÁV RT. 

VEZÉRIGAZGATÓI DICSÉRET 

Vass Károly főbizalmi, Buda
pest terület, MÁV Északi Járműja
vító Kft; Szabó Mikl6s elnök, Buda
pest terület, Nyugdíjas Alapszerve
zet Székesfehérvár; Kurucz Sándor 
elnök, Budapest terület Nyugdíjas 
Alapszervezet Pilis; Bujna Kálmán 
gazdasági felelős, Budapest terület, 
Nyugdíjas Alapszervezet Pestló
rinc; Béres Lász/6 gazdasági veze
tő. Miskolc terület, Nyugdíjas Alap
szervezet Sátoraljaújhely; Bék Géza 
elnök, Pécs terület, Nyugdíjas Alap
szervezet Kaposvár; Németh Ilona 
területi szervező, Szombathely terü
let, ONYSZ Választmány tagja; 
Csatári Lászlóné nyugdíjas csoport 
elnök, Szombathely terület Zala
egerszeg; Kéri J6zsefbizalmi, Sze
ged terület, Nyugdíjas Alapszerve
zet Szeged; Balogh Ferenc bizalmi, 
Debrecen terület, Nyugdíjas Alap
szervezet Debrecen; Fülöp Ferenc 
elnök, Budapest terület, Szolnok 
Járműjavító Kft; Erdélyi Jánosné, 
Vasutasok Országos Nyugdíjas 
Klubszövetsége, Székesfehérvár; 
Csósza István területi szervező, 
Szeged terület, 1992-től ONYSZ el
nökségi és választmányi tag; Gazsi 
Lajos területi szervező, Szeged te
rület, 1991-től ONYSZ elnökségi és 
választmányi tag; Mofnár György 
1998-tól ONYSZ elnök, 1991-től 
vezető testületi tag, alelnök. 

Arccal a vasút felé (egykor), 
háttal a vasút felé (ma)! 

EGY NYUGDÍJAS FELHÍVÁSA A VASUTAS SZAKSZERVEZETEK VEZETŐIHEZ! 

Ne engedjék, hogy a vasútvonalakat 
különféle indokolásokkal-amelyek még 
kifogásnak sem felelnek meg, - meg
szüntessék. Őseink áldozatos munkával 
fektették le az ország vasúthálózatát és a 
mai idősebb nyugdíjasok a már az élet
ből eltávozott kollégáikkal talán még 
nagyobb áldozatok árán, kezük munká
jával építették úijá a háborúban lerom
bolt országgal együtt az élet újraindulá
sához nélkülözhetetlen vasutat is. 

Akadályozzák meg, hogy a több 
mint egy évszázaddal ezelőtt épített és 
alig több mint fél évszázaddal ezelőtt 
kemény kétkezi munkával újjáépített 
vasútvonalak közül, akár csak egyet is 
nagy teljesítményű gépekkel könnyű
szerrel leromboltassanak (sajnos már 
eddig is nagyon sokat leromboltak!). Ha 
nem lesz vasút, nem lesz szükség vasuta
sokra sem és akkor nem néhány száz fo
rinttal lesz kevesebb az emberségesebb 
életkörülményekhez szükséges kerese
tük, hanem egyáltalán nem lesz keresete 
a vasút híján feleslegessé váló vasutasok
nak. Mert ugye nem indokolható gazda
ságossági magyarázkodással pl. a Kis
kunfélegyháza-Szentes-Orosháza vasút
vonal megszüntetése akkor, amikor alig 
15 éve (1986. december végén) helyez
ték forgalomba az új csongrádi vasúti 
Tisza-hidat. Vasúti hidjaink jelentős ré
sze több mint száz éves, így aligha ma
gyarázható a nem kis költséggel és mun
kával épült új csongrádi vasúti Tisza-híd 
megszüntetése a vasútvonallal együtt. 
Gondolom. egy ilyen méretű és költsé-

gű műtárgy tervezése és kivitelezése nem 
nevezhető meggondolt terveztetésnek és 
kiviteleztetésnek, ha másfél évtized eltel
tével feleslegessé válik. Szolnok-pálya
udvar rekonstrukciós munkája, alig több 
mint negyedszázada készült el és lett Eu
rópa egyik, és Közép-Európa legmoder
nebb pályaudvara. Tessék megnézi most, 
negyed századdal az az újraépítés után e 
gyönyörű létesítmény állapotát! 

Nem gazdaságos egyes vasútvona
lak fenntartása, üzemeltetése és egyál
talán a MÁV gazdálkodása. Ó, ha "csak" 
ennyi lenne a felelőtlen gazdálkodás 
káros következménye! Mindezekhez 
hozzájárul még az eléggé el nem ítélhető 
szándékos pusztítás és rongálás, mely a 
vasút egész területén, de máshol is ta
pasztalható. A térköz- és pályaőröket és 
sok szolgálati helyen a szolgálattevőket 
megszüntették. Sajnos nem lehet az 
egész vasút területére és annak minden 
létesítményére -miként néhány üzem és 
telep kerítésére -kitenni a táblát, hogy 
"kutyával őrzött terület". 

Küzdjenek továbbá egyetértéssel, 
összefogással és a nyugdíjas vasutasok 
teljes támogatásával minden létesítmény 
- MÁV kórházak, szanatóriumok, üzem
orvosi-fogászati rendelők, üdülők, szo
ciális és kulturális létesítmények - és 
minden intézmény-MÁV Nyugdíj Igaz
gatóság, vasutas egyesületek, stb. - a 
vasút keretein belüli megmaradásáért, 
melyek a vasutas dolgozók és nyugdíja
sok (volt vasutas dolgozók) nehéz szol
gálat miatt hamarabb és nagyobb mér-

tékben megrokkant egészségének gyó
gyítását, helyreállítását, kezelését, vagy 
a szolgálatban megfáradt vasutasok, 
nyugdíjasok (volt tényleges vasutasok) 
pihenését szolgálták és szolgálnák, vagy 
ügyeik megfelelő ellátását biztosítják és 
amelyek nagy részének létrehozása a 
vasutasok százezreinek anyagi hozzájá
rulásával történt. Ne vegyék és adják el 
ezeket a létesítményeket és intézménye
ket azok, akik vajmi keveset áldoztak és 
tettek értük. Ne feledkezzenek meg 
nyugdíjas kollégáik anyagi és egyéb ér
dekeinek képviseletéről sem, hiszen mi 
nyugdíjasok is támogatjuk jogos követe
léseiket és a vasútért folytatott küzdel
müket. Ne feledjék, Önök is lesznek 
nyugdíjasok! Tegyenek meg mindent a 
teljes vasút és a szívvel-lélekkel és be
csülettel szolgáló vasutasok egészének 
megmaradásáért. 

Befejezésül azt kérem, ne tekintse
nek az elmondottakért és leírtakért közel
lenségnek! Csupán arról van szó, hogy 
szerettem és szeretem a vasutat. ahol a 
teljes munkáséletemet, szolgálatba lépé
semtől rokkantsági nyugállományba vo
nulásomig eltöltöttem. Máshoz nem volt 
munkaviszonyom! 

Hát ezért aggódom a vasút jelenéért 
és jövőjéért! Gondoljanak arra, hogy 
nagyon sok nyugdíjas és tényleges vas
utas aggódik ezért! 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket 
és türelmüket. 

Kovács Ágoston. MÁV nyugdíjas 
Kiskunfélegyháza 
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JOGHARMONIZÁCIÓ MINT TETSZETŐS HIVATKOZÁS 

Nyári meglepetés a munkavállalóknak 
(Folytatás az J. oldalról.) 

Az MSZOSZ vezetői arra is felhív
ják a figyelmet, hogy az EU irányelvek 
szerint „a belső piac (az EU belső piaca) 
létrehozásának a munkavállalók élet- és 
munkafeltételeinek javulásához kell ve
zetnie" és a „harmonizációnak a már el
ért eredmények fenntartásával és a mun
kavállalók munkafeltételeinek javulásá
val kell járnia". Továbbá „egy-egy irány
elvnek a végrehajtása nem szolgálhat 
érvényes alapot ahhoz, hogy csökkentsék 
(a tagállamok) munkavállalóinak számá
ra biztosított általános érdekvédelem 
szintjét", valamint „figyelembe kell ven
ni azt az általános elvet, hogy a munkát 
a munkavállalóhoz igazítsák". 

Úgy tűnik, a kormányzati oldal mó
dosító szándékai ezen kritériumokkal el
lentétesek, így a jogharmonizációra törté
nő hivatkozás sem állja meg a helyét. 

A sajtóközleményben az MSZOSZ 
helyi képviselője, Horváth Csaba azt is 
kifejti, hogy a „szakszervezetek különö
sen elfogadhatatlannak tartják a mun
káltatók javára tett egyoldalú kezdemé
nyezéseket akkor, amikor a magyaror
szági összehasonlító, egybevető elő
nyök már anélkül is a tőkemegtérülés 
magas szintjét eredményezik, és a gaz
dasági fejlődés elismerten javuló ered
ményei sem indokolják a munkavégzés 
feltételeinek rontását". 

A képviselet a sajtóközlemény ki
adásával egyidejú1eg sajtótájékoztatót 
hívott össze, amelyen a vasi média mun
katársainak dr. Márkus Imre, a VSZ el
nöke, az Országos Munkaügyi Tanács 
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Munkajogi Bizottságának tagja számolt 
be a szakszervezetek álláspontjáról. 

Kommunikációs 
hidegháboní 

Márkus Imre elsőként a MÁV Rt. és 
a szakszervezetek közötti viszonyról 
informálta a megjelenteket. Elmondta, 
hogy a hároméves megállapodás időará
nyos teljesítését áttekintve egyedül a 
munkaügyi kapcsolatok területén akad
nak hiányosságok. Amíg a papírforma 
szerint béke honol, addig a gyakorlat
ban kommunikációs hidegháború zajlik 
a két fél között. A szakszervezetek az rt. 
átalakításáról nem kapnak elegendő in
formációt. A reformról pedig a VSZ 
véleménye megegyezik a közlekedési 
miniszterével, azaz nem lassulhat le az, 
ami helyben áll. A szakszervezet elége
detlen a MÁV vezetésének stratégiai te
vékenységével. 

Nehezményezi, hogy manapság, 
amikor a munkavállalói létszám a haj
dani 120 ezerró1 55 ezer főre csökkent, 
a vállalat felső vezetésével (VIG) duz
zad a foglalkoztatottak száma. Az EU 
csatlakozás irányába mutató kezdemé
nyezések helyett a „vízfej" átmentésé
re irányuló törekvések érhetők tetten. 
Az intézkedések viszont azt tükrözik, 
hogy hiányzik a jövőkép. A mellékvo
nalak „bezárásának" ügyében is elfo
gadhatatlan a MÁV vezetésének kon
cepciója. A menetrendben a vonatcsat
lakozások megoldatlansága alkalmas 
arra, hogy az utasok leszokjanak a vas
úti közlekedés igénybevételéről. Ha 

kevés az utazó, gazdaságossági szem
pontokra hivatkozva indokoltnak lát
szik majd a járatok, s a vonalak meg
szüntetése. A kocsitakarítás színvonala 
ugyancsak elriasztja a vasúttól a partne
reket. A privatizáció csupán azt eredmé
nyezte, hogy az rt. 3,5-ször több pénzt 
fordít e tevékenység elvégeztetésére, 
mintha saját alkalmazottai takarítanák a 
szerelvényeket. A tisztasággal kapcso
latos problémák a munka átvételének 
hiányosságaira utalnak. Felvetődik a 
kérdés, hogy ha a pénz nem a munka
végzésre fordítódik, akkor hova tűnik? 

A szakszervezetek a Záhony térsé
gében zajló, a MÁV tulajdonú ingatla
nok telekspekulációra emlékeztető el
adása ellen ugyancsak szót emelnek. Az 
,,állami javak jogellenes magánosítása" 
a vevőknek egynéhány év múlva, ami
kor a terület az unió határává válik, ha
talmas hasznot hajt majd. 

Izmosodó szakszervezetek 

A VSZ elnöke a sajtótájékoztatón 
azt is megemlítette, hogy a szakszerve
zetek ellen indított harmadik támadás 
sem járt sikerrel. A SZOT felosztása, a 
vagyonmegosztással kirobbantott el
lentétek után a munkáltató részéről a 
szakszervezeti tagdíjlevonás megtaga
dása ugyancsak a munkavállalói érdek
képviseletek gyengítésének célját szol
gálta volna. Ezen EU konformnak nem 
nevezhető intézkedés azonban nem ve
zetett a szakszervezetek szétbornlásá
hoz. Április óta a tagok 80 százaléka 
fizeti a tagdíjat. A tagsági nyilatkoza-

., 

�v 
,, ,,,, 

VASJARMU 
Járműjavító és Gyártó Kft. 

ÖNORM M 7812, DIN 6700 

Bzmot 
D 

Tevékenységi körünk: 
• vontató járművek ( dízelmozdonyok) javítása, korszerűsítése, gyártása 

• vontatott járművek fővizsgája, főjavítása, átépítése, gyártása 

• 4 tengelyes személykocsik fővizsgája, átalakítása 

• Bz motorvonatok javítása, korszerűsítése 

lnterPici motorkocsi és vezérlőkocsi gyártása 

Szolgáltatás: 
•láng-és plazmavágás 

• nagypontosságú fémmegmunkálás 

• szemcseszórás 

• alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése 
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tokat tekintve 95 százalékos az arány, 
amely a nyári szabadságok utáni szer
vezéssel tovább fog emelkedni. A mun
kavállalók felismerték, hogy ha érde
keiket senki sem képviseli, rendkívül 
kiszolgáltatottá válnak. 

A munkáltató viselkedése egyeseket 
félelemmel töltött el, s visszaléptek. 
Másokat viszont éppen a barátságtalan 
intézkedés ösztönzött arra, hogy szak
szervezeti tagok legyenek. Az újonnan 
belépők tisztán látják az erős érdekvé
delem nélkülözhetetlenségét. A szándé
kokkal ellentétben erősödött a vasútnál 
a mozgalom. 

Márkus Imre a tények tükrében 
hangsúlyozta, hogy amennyiben a szak
szervezetek a kétoldalú tárgyalásokon 
eredményeket nem értek volna el, a vas
utasok legalább 42 százalékkal alacso
nyabb bérért dolgoznának. A mostani 
55 ezerrel szemben 30 ezer körüli lét
számmal végeznék feladataikat. Egy 
kapitalizálódó országban ezek a vívmá
nyok értéket jelentenek. 

A három reprezentatív szakszerve
zet közötti ellentétre sem építhet a to
vábbiakban a MÁV vezetése. Az együtt
mú1cödés kiegyensúlyozott. A jövőben 
együttesen és harcosabban lépnek fel a 
munkavállalók érdekeit sértő jelensé
gek, döntések ellen. A minimálbér eme
lés eltérő értelmezése máris konfliktus
helyzetet szült. A 2000. évi béremelé
seknél a szakszervezetek a prognoszti
zált értéket és a minimálbér mértékét 
külön kívánják kezelni, míg a munkál
tató úgy véli, a minimálbér-emelés a 
prognosztizációba beszámítható. 

Márkus Imre tájékoztatója során a 
kormányzati oldal MT módosítási cso
magjával kapcsolatosan kifejtette, hogy 
az abban kidolgozott paragrafusok a 
jogharmonizáció követelményeinek tel
jes körfíen nem felelnek meg. A jelen
legi vívmányok csonkítása több szem-

pontból is elfogadhatatlan. Nem csupán 
a munkavállalói érdekekkel ellentéte
sek, hanem a polgárokat is elidegenítik 
a csatlakozástól. 

Fedőnév: EU-harmonizáció 

Népszavazás esetén a jelenlegi 60 szá
zalékos támogatási arány a tervezett vál
toztatások bevezetésével akár 20 százalék
kal is csökkenhet. A beterjesztés hátteré
ben pedig egy alku fedezhető fel. A kor
mány nemrégiben egyoldalúan bejelentet
te, hogy a minimálbért a jövő év elejétől 
negyvenezer forintra emeli. A munkaadók 
cserébe „számla kiegyenlítést" kértek, 
amely a liberalizált munkaidő beosztás, 
valamint egyéb MT módosításokkal tör
ténne meg. Ennek következtében még 
olcsóbbá válik a magyar munkaerő ára, s 
a túlóradíjak nagymértékben csökkenhet
nének. A kompenzálás tényét erősíti, 
hogy az Országos Munkaügyi Tanács 
ülésein a tervezet vitájában a munkaadók 
nem vesznek részt. Márkus Imre úgy lát
ja, ölbe tett kezük egyértelmfíen érdeke
ik érvényre jutását jelképezi. A törvény
tervezet a kollektív szerződések jelentő
ségét ugyancsak aláássa. 

A kollektív alku intézménye ellen 
ható lépések, s a hosszú távon konflik
tusokkal terhelt munkaügyi kapcsolatok 
az EU köreiben elfogadhatatlanok. A 
munkavállalók kiszolgáltatottságának 
növelése sem az EU harmonizáció irá
nyába hat. A tendencia a nemzet fel
emelkedését nem szolgálja, ez az út csu
pán az EU „szegényházába" vezethet. 

A kialakult helyzet ellensúlyozása
ként a hat szakszervezeti konföderáció 
együttmú1cödési tanácsot hozott létre. 
Offenzivitással és megoldási javaslato
kat tartalmazó programokkal az érdek
képviseletek egy harmadik alternatívát 
fognak megjelentetni. 

ódri 

KÓPÉSÁGOK (2) 

MOTTÓ: Vannak olyan k6péságok ( csínytevések) melyeken egyesek 
nevetnek, másoknak torkán akad tőlük a falat ... (a szerző) 

Szabadságkérelem 
A Magyar Államvasutak Rt. az 

ország- de talán Közép-Kelet-Euró
pa, vagy az egész világ - legdemok
ratikusabb munkáltatója. Ne hitet
lenkedjen a kedves olvasó, mert ez 
tény. Erről a MÁV-nak papírja is van. 
Úgy hívják, hogy „Szabadságkére
lem". 

Ezt a formanyomtatványt hasz
nálják a MÁV-nál ősidők óta. Ezt jó 
esetben a munkavállaló tölti ki egy 
példányban, hogy azután soha többé 
ne lássa. Általános gyakorlat szerint 
a dolgozó aláírja előre, vagy utólag, 
és persze vagy akkor megy szabad
ságra amikor akar, vagy amikor le
het. Hogy hány nap szabadságra 
megy, az majd csak a bérfizetés al
kalmával kapott „keresztrejtvény
ből" fejhető meg. De ez nem fontos. 
A lényeg, hogy papír van róla, hogy 
bármikor volt a vasutas szabadsá
gon, azt mindig ő kérte és kérése 
mindig teljesült. 

Nem oly régen azonban egy kis 
homokszemcse került az olajozott 
fogaskerék-rendszerbe. AMÁV tájé
koztatta a reprezentatív szakszerve
zeteket a munkaidőalap felhaszná
lásról, a létszámhelyzetről. És itt az 
hangzott el, hogy a sztrájk ideje alatt 
a bérköltség csökkentése céljából 
sok-sok dolgozót szabadságra küld
tek. Tetszenek ezt érteni? Küldtek. 
Hát ki hallott már ilyen? Nosza, ér
deklődtünk, hányat és összesen hány 

napra? A válasz kiszámítható volt: 
nincsenek pontos adatok. Hát persze, 
hogy nincsenek! A vasutas kitöltöt
te a szabadságkérelem cím(í nyom
tatványt - pontosabban fogalmazva, 
jobbára utólag aláírattatták vele - így 
visszaállt a régi rend a szabadságo
lásban. ,,Önök kérték, mi teljesít
jük!" - Ja, hogy van a világon mun
ka törvénykönyve, az meg olyan sza
bályokat ír, hogy a munkáltató 30 
nappal korábban köteles a szabadság 
időpontját közölni, az csak a kutyát 
érdekli, a MÁV-ot nem. Végtére is 
papír van róla - gondolom, hogy 
több tonna tartalék -, hogy mindig 
minden szabadságot a dolgozó kér és 
mindig kapja is, amikorra és 
amennyit kér! 

Kedves Demokratikus MÁV Rt.! 
Ez a rendszer bizonyára még abból 
az időből származik, amikor „a szak
szervezetek irányították a MÁV-ot". 
Most, midőn írva vagyon, hogy 
visszakerült a hatalom a MÁV kezé

be, ideje lenne új papírokat (is) gyár
tani. Olyat, amelyikre rá lehet vezet
ni az igazat is. Ez még demokratiku
sabb lenne a mostani rendszernél. 
Azt már félve javaslom, hogy legyen 
a kérelem kétpéldányos és egy ma
radjon a kérelmezőnél. Mert bizony 
a bizalom nagy dolog, ha van, de 
mivel ez mostanában hiányzik, így 
értéke felbecsülhetetlen. 

Orosz Péter 
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MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉS - 50. VASUTASNAP 

Vasútiövö uverekraizokon SZÁMÍTÓGÉPES tUVARKÖVETÉSI RENDSZER, NÖVEKVŐ FUVAROZÁSI IGÉNY 

MAV-mérleg télidőben 

Közel hatszáz rajz érkezett arra az 
országos pályázatra, amelyet a pécsi Vas
utas Művelődési Ház írt ki gyermekek 
számára . .,Milyen lesz a vasút, mire fel
nőtt leszek?" -tették fel a kérdést a szer
vezők, és igazán meglepő, sokszínű vá
lru;zt adtak óvodások, kisiskolások. Pasz
tellképek, tollrajzok, grafikák, akvarellek 
tükrözték a gyennekfantáziát Kisvár
dától Szombathelyig. Az ezredforduló és 
az idei vasutasnap rajzolódott ki a kis ke

zek munkáiból. 
Kemény feladatot kapott a szakértő 

zsűri, hiszen a helyezésekről és a kiállí
tásra szánt munkákról kellett dönteni a 
rengeteg kép közül. Július 12-én, a pécsi 
főpályaudvar „Márvány" várótermében 
ötven gyerekrajz került a falakra-és Sülle 
Ferenc területi igazgató megnyitó szavai 
bizakodóak voltak: a rajzokról tükröző
dött a vasút iránti szeretet. Talán a jövő
ben is így éreznek majd, amikor erre a 
.,kötött"' pályára lépnek. 

A vasút jövőjét megálmodni gyer
mekfantáziával persze szabadon lehet. 
Napelemes mágnesvonatok, űrbéli sze-

rei vények, víz alatti pályák, radar irányí
totta villámvasutak futnak a képeken. 
Szószerint ez már nem is „vas-út", nin
csenek vágányok, vasutasok; -állat- és 
gyümölcsformájú szerelvényekből inte
getnek egy boldogabb jövő elégedett 
utasai. 

Többen persze alig rugaszkodtak el 
a valóságtól és „csak" tiszta, szép, kör
nyezetbarát, gyors-pontos vasutat ál
modtak meg, ami a kirándulásra, no meg 
a nagyihoz utazni alkalmatos. A rajzok
ban elmesélt jövőkép sikerélmény a gye
rekeknek és biztatás a vasutasoknak, uta
soknak egyaránt. Közös remény, hogy 
mire felnőnek a kis alkotók, mi egyre 
többet megvalósítunk álmaikból -nekik. 

Köszönjük gyerekek a szép ,ajzokat, 
és külön gratulálunk a három korc�oport 
első helyezettjeinek. Az 5 éves Riba 
László rakétavonatot képzelt Ajkáról, 
napfényexpresszt rajzolt a 7 éves Feny
vesi Máté ajkai iskolás és bolygóközi 
szerelvényt álmodott a 12 éves Ihász 
Szilvia Kisvárdán. 

Németh 1ibor 

A MÁV valamennyi többletbevételét a szolgáltatások fejlesztésére lonHtia 
A MÁV Rt. első félévi vesztesége 4,5 milliárd forint, ami a tervezettnél 6 milli

árd forinttal kedvezőbb - jelentette be Kukely Márton vezérigazgató július 21-én 
pénteken a vasúttársaság sajtótájékoztatóján. Az eredmények az előirányzotthoz 
képest fokozatosan javulnak, ennek oka a 4,7 milliárd forintos bevételi többlet, il
letve az 1,3 milliárd forintos költség és ráfordítás elmaradása. 

AMÁV 1999. 1-VI. hó 2000. I-VI. h 2000. I-VI. hó 
főbb mutatói tény 

Utasfő (ezer) 76033 

Utaskm (millió) 4374,4 

Árutonna (ezer) 19116 

Árutonnakm (millió) 3250,3 

Bevétel (Mrd forint) 73652 

Költség (Mrd forint) 81738 

Eredmény (Mrd forint) -8087 

Az utasok és fuvaroztatók bizalma 
lehetővé tette, hogy a vasúttársaság szi
gorú gazdálkodással, a vagyonhaszno
sítási program folytatásával növelje be
vételeit. A terven felüli pénzeket a MÁV 
a személyszállítási és árufuvarozási 
szolgáltatások fejlesztésére fordítja. 

Árufuvarozás 

Az áruszállításban a MÁV már jó 
ideje sikeresen alkalmazza a számítógé
pes fuvarkövetési rendszerét, ez jó ala
pot teremt arra, hogy komplex fuvaro
zási szolgáltatást nyújtson a vasúttársa
ság. Ezt segíti az országos kereskedő 
hálózat, az áttekinthető üzletszabályzat, 
a piaci viszonyokat figyelembe vevő 
tarifapolitika kiépítése, a kocsipark fel
újítása, 2000 és 2005 között a MÁV 
összesen 260 milliárd forintos járműfej
lesztést tervez. Ebb61 az összegből von
tatójárművekre 80 milliárdot, személy-

terv tény 

75734 74511 

4437,7 4478,3 

19563 19563 

3346,6 3510,7 

80925 85627 

91368 90115 

-10443 -4488 

kocsikra 150 milliárdot, teherkocsikra 
30 milliárdot szán a társaság, egyebek 
mellett harminc nagyteljesítményű, 
óránként 200 km-es sebességre képes 
villanymozdonyt kíván vásárolni. 

Személyszállítás 

Belföldi forgalomban 73,6 millió 
utast szállított el a MÁV, amelyből 56,7 
millió volt a fizető utas, növekedett a 
teljesárú menetdíjjal utazók száma. A 
nemzetközi forgalomban elszállított 
utasfő teljesítmény is meghaladta a ter
vezettet. A fizető nemzetközi utasforga
lomban az előző évitől 20 ezer utasfővel, 
a tervtől pedig 41 ezer utasfővel szállí
tott többet a MÁV. 

A MÁV folyamatosan újabb 
IruerCity és InterPici járatokat indít 
szerte az országban. Törekedik arra, 
hogy a nemzetközi és bizonyos elővá
rosi forgalomban közlekedő vonatok 

minél komfortosabbak legyenek. Az 
elektronikus menetrenddel, különböző 
személyszállítási kedvezmények beve

zetésével, az elővárosi forgalom eszköz
parkjának felújításával, sínbuszok be

szerzésével a MÁV bizonyítani kívánja, 
hogy szolgáltatásait az utasok igényei 
alapján alakítja. 

A szolgáltatási színvonal növeléséhez 
szükséges fejlesztések finanszírozásához 
a MÁV megkezdte értékesítő vagyonré
szeinek mobilizálását, a befektetői tőke 
bevonását és folyamatosan pályázatot 
nyújt be az európai uniós segélyekre. 

Az Európai Uniótól eddig közel 50 
millió euró támogatást kapott a vasút. 
Ebben az évben 15 millió euro PHA

RE támogatásra adott be pályázatot a 
MÁV, információnk szerint ezekről au
gusztusban döntenek Brüsszelben. Ok
tóberben várható döntés az ISPA prog
ramok elfogadásáról. A MÁV három 
vasútvonal rehabilitációjához kér támo
gatást az Európai Uniótól. Az első év
ben 44 millió euró segélyt kíván fel
használni a páneurópai vasúti folyosók 
korszerűsítésére. 

A vasúti pályák felújításához mint
egy 60 millió eurós EIB hitelt használ 
fel a vasúttársaság a Felsőzsolca-Hidas
németi; a Budapest-Újszász-Szolnok 
vonalakon. A hatvan kilométeres Ceg
léd-Kiskunfélegyháza pályaszakasz át
építését, ahol-jelentős RO-LA, vagyis 
kombinált fuvarozás zajlik -2002-től 
szintén EIB hitelből tervezi a MÁV (40 
millió euro). PHARE támogatásból va
lósulnak meg a záhonyi átrakókörzet 
fejlesztési és korszerűsítési munkái. 

Budapest, 2000.július 21. 
MÁV Sajtószolgálat 

A kollektíva i_s kapta Hatezer vasutas 
a Hegyalja kapujában 

Egy vezérigazgatói dicséret nyomában 
Baranyai Imre állomási vezénylő

tiszt Nyíregyházán. A vasútnál, a 
szabolcsiak fővárosában 1967-től keresi 
a kenyerét; már 18 éves korában „elsze
gődött" a MÁV-hoz. Nemrég az 50. Vas
utasnap alkalmából a legmagasabb fokú 
dicsérettel honorálták, ismerték el szak
mai hozzáértését, de úgy is lehet mon
dani, eddigi pályafutását. A VSZ-nél is 
szép előmenetellel is jeleskedik, hiszen 
volt bizalmi, főbizalmi, jelenleg szb el
nök, s úgyszintén Nyíregyházán üzemi 
tanácsi elnök. Ráadásul, de nem púp
ként, a hátára vette a debreceni területi 
és jóléti szociális bizottság elnöki teen
dőit. 

*** 

- Ilyenkor illik megállni, viss;:ate
kinteni az el(írehaladás lépcsőire. 

- Vonatfékezőként kezdtem. Majd 
állomási szolgálatra osztottak be kocsi
rendezőnek másfél évre. Onnan ,,kivet
tek" a vezénylők, mert talán láttak ben
nem egy kis fantáziát. Így lettem napló
zó. Aztán megszerezve a szakvizsgákat 
elvégeztem a tisztképzőt, később Buda
pestről mármint külsős forgalmi szolgá
lattevő kerültem vissza ... 

-Alig gy(fzcim írni vasútifoglalko
;:ásait. meg kell adni.jó néhány van be
ló1iik .. 

- Voltam még rendelkező forgalmi 
szolgálattevő, állomásirányító, térfőnök. 
Való igaz, hogy én a munkakört végig
jártam a forgalomban. Ki is tanultam 
minden csínját-bínját, még fiatalon. 
Nem túlzok, de Nyíregyháza állomásán 
nőttem fel. 

-Így hát a dolgozókkal csakugyan 
megértette magát. Alig hiszem, hogy 
csak hivataloskodott velük. 

-Hát a nagy átszervezésig főleg mint 
térfőnök alaposan „összeösmerkedtünk". 

-Kéznél a kérdés. A vasúti hierar-

Benczédi Mihályné vezérigazgató-helyettes az Aranybika Hajós Alfréd termé
ben adta át a megkülönböztető elismerést, a vezérigazgatói dicséretet Bara
nyai Imre állomási vezénylőtisztoek. 

chiában a középvezető (úgy is mint ál
lomási vezénylőtiszt) összeegyeztethető
nek tartja-e pozícióját a szaks;:ervezet
ben elfoglalt helyével? Soks;:or hallani 
ugyanis, hogy vasúti vezető ne legyen 
szakszerve;:eti tag se. 

- Szerintem -válaszol határozottan 
Baranyai Imre -ez a szakmai tisztség 
nem gátol meg a munkafeladataim kö
telező megoldásában. Sőt! Az emberi 
kapcsolatok segítik munkámat. Külön
ben is! A szakszervezeti elfoglaltságok
ra én a munkámon kívül áldozok időt. 

- Cövekeljünk le egy pillanatra 
(még ha derfltfakaszt is) a jóléti és sw
ciális nevezetű bizattságnál. Vagyis mit 
lehet szétosztani napjainkban, noha a 
vasutas aligha lubickol a jólétben. 

- Munkabér-előleget és a rászoru-

lóknak segélyt. Természetesen ez a 
munkáltató pénze, azért is osztjuk el 
közösen. Az én partnerem dr. Berki 
Lászlóné osztályfőnök asszony, ő kép
viseli a munkáltatót. Hozzá kell tennem, 
hogy mi úgymond a kis állomások pén
zét osztjuk, vagyis azokét, akik nem 
rendelkeznek önálló üzemi tanáccsal. 

* * * 

-Váltsunk! Örömmel vettem és;:re a 
nevét a Vasutas Hírlapban a sok kitün
tetett között. A vezérigazgatóság szintén 
kiválóra értékelte munkáját. 

-Úgy gondolom, a szakmában va
lamit csak letettem az asztalra, ez dom
borodott ki a dicséretben, de azt a kol
lektíva is kapta. 

Sz.Cs. 
Fotó: Seres István 

2000. július 15-ike minden bizonnyal 
emlékezetes dátum marad nemcsak a sze
rencsi vasutasoknak, de az ott élő embe
rek számára is, hiszen ezen a napon az 
ország vas utasainak fővárosa, központja, 
vendéglátója volt a város. A Hegyalja ka
pujának nevezett helység háromévi türe
lemmel viselt megpróbáltatások után vég
re méltó „indóházat" vehetett birtokba, 
külsejében megőrizve az 1800-as évek 
építészeti stílusát. Belső tereiben, kiszol
gáló létesítményeiben már a legmoder
nebb technikát vonultatta fel a kivitelező, 
melyet az Ornament 2000 Kft. munkatár
sainak köszönhetünk. Az önkormányzat 
és a Volán vállalat anyagi hozzájárulása 
tette lehetővé, hogy ne csak az állomás
épület, de a környezete is méltó legyen a 
miliőhöz. A különvonatokkal az ország 
minden részéből érkeztek vendégek -
mintegy 1300-an-az 50. Vasutasnap ki
emelt rendezvényére. Bár az ünnepélyes 
átadás kezdetekor eleredt egy kicsit az eső, 
az időjárás-felelős kegyes volt a szerve
zőkhöz és a mintegy 5-6000 részvevőhöz, 
akik vállalták a „kockázatot" és ellátogat
tak Szerencsre. Míg a protokolláris rész 
zajlott, az emberek nagy része a várkert 
felé vette az útját. A szervezők igazán gaz
dag, pergő ritmusú műsort állítottak össze. 
Két helyen szórakoztatták a nézőket: a 
fedett sportcsarnok színpadán, és a várkert 
kisszínpadán. Szinte minden köriilmény 
ideális volt, az egész várkert egy zsibon
gó méhkru;hoz hasonlított. Étel, ital, s mi 
szem-szájnak ingere, minden adott volt az 
önfeledt szórakozáshoz. 11 órakor, a vas
utas vezetők fórumán, a hűvös idő elle
nére igencsak megizzadtak a pulpituson 
ülők a közönség kérdéseitől, de mégis a 
könnyed szórakozásé volt a főszerep 
(Ibos, Mikroszkóp kabaré, operett, pop- és 
klasszikus zene, tűznyelő, bábszínház, 
nosztalgia zene stb.). A várkert külső ré
szén állították fel bográcsaikat a pörkölt

főző verseny ízmesterei, akik összesen 

majd egy mázsa húst, és hozzávalót ro
tyogtattak a nyolc kondérban. Az idő előre 
haladtával egyre több .,szakértő" fordult 
meg a bográcsok körül, kóstolgatva az 
amatőr szakácsok főztjét. A sport sem 
maradt ki a sorból, kispályás foci, női és 
férfi tenisz emelte a rendezvény rangját. 
Talán az ebédért való sorban állást kihagy
tuk volna a programból, de ettől eltekint
ve egy kellemes garden partynak volt 
mondható az összesereglés. Régi ismerő
sökkel is találkozhatott az ember, az or
szág másik részéből. Beszélgetéseink so
rán az is szóba került, hogy az ilyen fajta 
összejövetelek, találkozások hiányoznak 
a kollégáknak. A mindennapok darálója 
után jólesnek a dumapartik, a sörözések. 
Volt még egy pozitívuma ennek a napnak, 
tudniillik nem láttam egy részeg embert 
sem. A záróra közeledtével mindenki el
nyerte méltó jutalmát, a versenyek győz
tesei a kupát, mi pedig egy kellemes nap 
élményét. Szerencs városa, a rendező 
MÁV Rt. Miskolci Területi Igazgatósága 
és a Vasutasok Vörösmarty Művelődési 
Háza munkatársai kitettek magukért, mél
tó házigazdának bizonyultak. 

Miskolc, 2()()(). august:tus J. 
Orosz Tamás 
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Németország: egy jelentés, amely 
nyugtalanítja a Német Vasút Igazgatóságát 

A zsebünkre megy 

Változnak az adójogszabályok 

(La Vie du Rail, 2000. augusztus) 
Sándor László módosító javaslatai 

A ,,Handelsblatt" című gazdasági napilap augusztus 24-i kiadásában közzétette az un. "Pallmann" bizottság zárójelentését, amelyet a Közlekedési Minisztérium készített. Ennek a jelentésnek a következtetéseit szeptember hónap folyamán kell nyilvánosságra hozni. A tanulmány ajánlásai rendkívüli jelentőséggel bírnak: A DB által irányított vasúthálózatot újra államosítani kell és a Német Vasút Rt. négy másik részlegét teljes egészében privatizálni. A tervezett cél az. hogy a DB megjelenhessen a tőzsdén, de az is, hogy ösztönözzék a konkurenciát. Ez a jelentés komoly zűrzavart okozott politikai és szakszervezeti körökben, mivel ellentétben áll Hartmut Mehdom, DB elnök által képviselt vezetési irányelvekkel. Ellentmond ezenkívül az SPD (Német Szociáldemokrata Párt) által ajánlott vasútpolitikának is, hogy a vasút a jövőben is a hálózat szervezeti egységében maradjon a vállalat többi részével együtt. A tanulmány aláhúzza, hogy alapvető összeférhetetlenség van a tó1cepiac és a DB privatizációjának kockázatvállalása között, amely magában foglalja a vasúthálózatot is. A vasút infrastrukturális költségeit évek óta nagymértékben szubvencionálják és csak nehezen tud versenytársa maradni a közúti fuvaro-

ISO 9001 
TÜV 

@@:� 

DIN-EN 729-2 

zásnak. Világos, hogy a beruházók kevésbé érdeklődnek iránta. mivel sok a veszteség addig. míg abból profitot tudnak elérni. Ilyen szemszögből a bizottság arra bátorítja a DB-t, hogy összpontosítsa tevékenységét arra a 20 OOO kilométer hosszúságú állami vasúthálózatra. amely nyereséges, a többi 18 OOO kilométeres vasúthálózatot pedig engedje át fuvarozási társaságoknak. közigazgatási területeknek, városi önkormányzatoknak és magánvállalatoknak, akik azt nyereségesebben tudnák üzemeltetni. A vasúthálózat ilyen szétválasztása helyeslésre talált a Közlekedési Minisztérium szakértőinél is. olyan szükségességből, hogy megnyissák a hálózatot egy megkülönböztetéstől mentes konkurencia számára. Ajánlják egy speciális szerv létesítését. amely lírködni fog ennek a konkurenciának a megfelelő szabályozásáról. Ezt a szervet fontosnak találják arra is. hogy finanszírozza az állami vasút teljes felújítását is. Azt. hogy ennek a tervnek a megvalósítása hozzájárul-e a Német Vasút Rt. nagyarányú deficitjének csökkentéséhez és kedvező fogadtatásra talál az utazóközönségnél és a fuvaroztatóknál. a jövő fogja megmutatni. 
Fordította: Hajós Béla 

Mint minden évben az állami költségvetés következő évi tervezésekor, az Országgyűlés várhatóan az idén is módosítja az adójogszabályokat. A Tisztelt Ház nincs könnyű helyzetben, amikor a bevételek forrásairól kell döntenie, hiszen ezer és ezer körülményt kell a honatyáknak mérlegelnie. Miért ne vehetnék figyelembe egyszer-egyszer a bérb(fl éló1c érdekeit is? Ez vezérelhette dr. Sándor Lászlót, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnökét. amikor az adókra.járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz négy módosító indítványt nyújtott be. Az első szerint az úgynevezett alkalmazotti kedvezmény. pontosabban adójóváírás mértékét javasolja a képviselő a jelenleg érvényes havonkénti 3000 forintról 3800 forintra emelni. Az indoklás szerint: 200 l -ben az átlagkereset várhatóan meg fogja haladni a törvényjavaslatban szereplő határt. így már az átlagos keresetűek is csak részben tudnák érvényesíteni az adójóváírást. Indokolt. hogy az átlagos keresetű munkavállalók élvezzék a teljes adójóváírás összegét. A második javaslat a természetbeni juttatások adómentessége mértékének emelését (a természetben nyújtott étkezés esetén a jelenlegi 2200 forintról 4000 forintra. étkezési utalvány 2200 forintról 

---

MAV 
,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, 

VASJARMU 
Jármújavító és Gyártó Kft. 

ÖNORM M 7812, DIN 6700 
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D 

Tevékenységi körünk: 
• vontató járművek ( dízelmozdonyok) javítása, korszerűsítése, gyártása 

• vontatott járművek fővizsgája, főjavítása, átépítése, gyártása 

• 4 tengelyes személykocsik fővizsgája, átalakítása 

• Bz motorvonatok javítása, korszerűsítése 

lnterPici motorkocsi és vezérló1cocsi gyártása 

Szolgáltatás: 
• láng- és plazmavágás 

• nagypontosságú fémmegmunkálás 

• szemcseszórás 

• alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése 

9700 Szombathely, Szövo u. 85. 
TeL/Fax: (94) 313-313 Vasúti telefon: (07) 28-05, 29-31 

4000 forintra) kezdeményezi Sándor László. Az indoklásában kitér arra a kő-rülményre. hogy a munkavégzéshez kapcsolódó étkezési hozzájárulás adókedvezménye évek óta nem követte a pénzromlás mértékét. A mai mértékben 

messze elmaradt attól, amennyi a munkavállalók munkaidőn belüli étkeztetéséhez valójában szükséges. A harmadik módosító javaslat az önhibájukon kívül 30 napon túl elhelyezkedni nem tudók táppénzalapjának megállapítását 60 napos határidőre bővítené. A képviselő véleménye szerint a törvényjavaslat indokolatlan szigorításokat tartalmaz. Addig, amíg nem biztosított a teljes foglalkoztatás (ami azt jelenti, hogy aki munkát keres, az kapjon érdemi ajánlatot), addig ilyen büntető jellegű szabályozást nem szabad érvényesíteni. A negyedik javaslat a befizetett munkavállalói érdekképviseleti tagdíjak után járó adókedvezmény havonkénti elszámolási kötelezettségét célozza. A képviselő szerint ugyanis a rendel-kezések szerint a munkáltatónak év közben úgy kell az adóeló1eget megállapítania, hogy az adó-
) 

év végén elszámolandó J adókülönbözet a lehető 
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� ::::;::::::::!:�:O..:::::::::: -;e K. Sz. 

KÓPÉSÁGOK (3) 

Morró: Vu1111ak olyan kópéságok ( csínytevések), melyeken egyesek 
11e1·etnek, másoknak torkán ukad tffliik a falut ... (a s::.erző) 

NEMECSEK vagy nemecsek? 
(Törvényen kívüli kisállomásfőnökök?) 

Vasúti pályafutásom több mint negyedévszázada során sok mindenben találtak már vétkesnek. azzal azonban még a rosszakaróim sem vádoltak soha, hogy túlbuzog bennem a tekintélytisztelet. Mostanság mégis úgy látom indokoltnak. hogy a (kis) állomások főnökeit megillet a NEMECSEK titulus, esetükben ugyanis a MÁV humánstratégiája lassan-lassan humántragédiává formálódik. Az állomásfőnöki munkakör kálváriája akkor vette kezdetét, amikor a forgalmi-kereskedelmi szakágat három szakigazgatósággá szervezték, majd megalkották a szakigazgatósági csomóponti főnökségi rendszert. A VSZ véleménye szerint .. benne az én személyes véleményemet is - az volt és ma is az, hogy ez a rendszer egy torzó. egy félbeszakadt építkezés. melynek száz év múlva sem lesz műemléki értéke. Ezt a rendszert cipeli a vállán a kisállomások főnökeinek hada. Ez az utolsó vezető poszt, ahol gyakorlatilag már nincs jogkör, csak ELVÁRÁS és FELELŐSSÉG ( ebben az értelemben minden nem RV és nem CSF székhely állomást kisállomásnak tekintek). A pohár már azzal betelik, hogy ezek a vezetó1c munkájuk javarészét feltételhiányosan látják el. jogkörük jórészt csak papíron van, felelősség pedig ténylegesen fenn áll. A túlcsordulás abból fakad, hogy e vezetők igen gyakran látnak el forgalmi szolgálattevői és egyéb olyan tevékenységet, mely nem tartozik a munkakörükbe. Ez a rendszer a folyamatos jogsértés kategóriáját teljességgel megvalósítja. Még nem találkoztam olyan munkáltatói - írott - intézkedéssel, amely a hatályos jog szerint. az �t. 105. §-ának megfelelően megalapozta volna az állomásfőnök ,.más irányú" tevékenységét. E tekintetben a csomóponti főnökök és RV-vezetők mulasztása egyértelmű. hiszen ők jogosultak és egyben kötelesek az effajta intézkedés meghozatalára vagy ha ilyen nincs, akkor a jogszerűtlen ténykedés megszüntetésére. Ugye senki sem hiszi, hogy a beosztott főnökök feletteseik tudta nélkül művelik e rendszert? A felelősség következő láncszemei a Forgalmi Szakigazgatóság Területi Forgalmi Osztályának vezetői (a név szerinti felsorolástól most eltekintek) számukra az ügyrend előírja. hogy az általuk felügyelt területek kötelesek ellenőrizni az Mt. és a KSZ betartását. - Hát milyen ellenőrzés az, amelyik nemhogy nem tárja fel a szabálytalanságot, hanem jogsértésre ösztönöz? vagy, kikre vonatkozik az ügyrend? Természetesen nem hagyhatók ki a felelősségi kör legerősebb láncszemei sem: a forgalmi szakigazgató és a humánerőforrással való gazdálkodás(?)-ért felelős szakigazgató-helyettes. Nem mellékesen jegyzem meg, hogy a szakigazgatóság említett vezetői előtt ismeretlen ez a jogsértés. mint rendszer. mert. ha az igen aktív ellenőrzés e fölött elsiklott is, én hivatalos levélben is felhívtam erre a figyelmüket. Miért zavarja a VSZ-t ez a gyakorlat? A sokféle okból kettőt említek, mint legfontosabbat: Egy: attól, hogy valaki jogkörgyakorló, még nem következik, hogy el kell veszíteni saját jogait. Kettő: attól, hogy valaki jogkörgyakorló, nem feltétlenül következik (sőt!). hogy korlátlanul csorbíthatja mások jogait. Az már csak hab ezen az ehetetlen tortán. hogy több száz helyen ké!lyszeríti a MÁV rendszere az említett és többnyire ,jogfosztott" - de szakmailag felkészült-vezetői gárdát munkavállalók sorsát eldöntő komoly tárgyalásokba, ahol a szakszervezet tisztségviselője is tudja, hogy aki vele szemben leül, az érdemei tárgyalásra kellő mozgástér hiányában nem képes. Tisztelt Illetékesek! (Egyre inkább tetszik nekem e kifejezés.) Ideje volna eldönteni, hogy az érintett állomásfőnökök nevét hogyan kívánják rögzíteni az egyre inkább szétzilálódó Magyar Államvasutak Emlékkönyvében? NEMECSEKEK? Vagy nemecsekek? Bízom benne, hogy az első változat mellett -.oksolnak és abban is, hogy a döntés nem a Pál utcai fiúk ideje szerint történiw meg. 
op 
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HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK, INFORMÁCIÓK ELSŐ KÉZBŐL 

Civil országjelentés - női szemmel 
(Folytatás az 1. oldalról) 

megszüntetése érdekében nem elegendő 
csak az „egyenlő értékű munkáért 
egyenlő bért" elvének az Mt.-be emelé
se, hanem szükséges a gyakorlati érvé
nyesítés feltételrendszere megteremtésé
nek követelése, jogi szabályozása is; a 
gyennektámogatási rendszerben emeljék 
a családi pótlék és a Gyes összegét és 
tegyék értékállóvá; felül kell vizsgálni a 
nemzeti üdültetési rendszert, növelni kell 
a szociális üdültetést (a gyermekek, 
nyugdíjasok, Gyes-en lévó1c) támogatá
sát; szigorúbbá kell tenni a munkaügyi 
ellenőrzést, s az terjedjen ki az esély
egyenlőség kérdésére is; a tartalmas tár
sadalmi párbeszéd, a valódi érdekegyez-

tetés megvalósulása érdekében szüksé
ges, hogy a szakszervezetek nőszerveze
tei is kapjanak helyet a Nó1cépviseleti Ta
nácsban. 

A Nőbizottság tagjai bíznak abban, 
hogy a magyar szakszervezeti mozgalom 
is, hasonlóan a fejlett európai országok
ban mú1cödő szakszervezetekhez, mind
inkább felismeri a tagsága 50%-át kite
vő nők érdekvédelme felé való fokozot
tabb fordulás szükségességét. 

A Nó'bizott�ág véleményének hangot 
adott a szeptember 14-én megtartott 
Munkavállaló Nó1c I. Országos Konfe
renciáján. 

Kollár Sándorné 

A helyzet 
nem mindenütt változatlan 

Vannak túlélők 

Tavaly januárban arról írtam, 
hogy számtalan elhagyott, romos 
vasúti épület, volt lakás, iroda, lak
tanya, váróhelyiség, illemhely. stb. 
éktelenkedik vasút-szerte. Ők azok, 
akik „állva halnak meg." Látványuk 
siralmas. szánalmat keltő. A gondat
lanság, elhanyagoltság „vádja" fo
galmazódhat meg a naponta arra járó 
utasokban, vasutasokban egyaránt. 
Időközben a helyzet tovább romlott 
az országimázst alkotók nem kis 
bosszúságára. 

A látszólagos változatlanság 
mellett azonban szerencsére a „hal
doklók" között vannak túléló1c. jó 
példát mutatva arra, hogy van meg
oldás. Remélni szeretnénk, hogy a 
helyzet változtatása - javítása - be
lefér a vasút folyamatban lévő re
fonnjába. 

A példát erre a Pálya-, Híd- és 
Magasépítményi Szakigazgatóság 
Területi Felügyeleti Osztálya Buda
pesten szolgáltatja a Dunavarsány 
Nagyközség önkonnányzatával kö
tött együttmú1cödési megálJapodásá
val. A megállapodás szerint a helyi 
önkormányzat a terület rendezésén 
túl, az épületek kulturáltabbá tételét, 
létesítmények rendbehozatalát vál
lalta, az egyes helyiségek települést 
szolgáló igénybevételéért. A helyi 
önkormányzat eddig is sokat tett a 
vasúti területek rendezésével mind a 
vasút, mind a község környezetének 
javítása érdekében. A megállapodás 
javította a helyi nyugdíjas vasutasok 
szervezetének működési feltételeit is. 

Az „állva" pusztuló létesítmények 
helyzetének rendezését szolgáló 
dunavarsányi példa „csepp a tenger
ben", de hiszen a tenger cseppekből 
áll. Az igazgatóság tájékoztatása sze
rint több hasonló megállapodás van 
folyamatban, aminek kapcsán több 
felhagyott épületet újítanak fel azok, 
akik ezeket hasznosítani akarják. 

A múlt évi és idei ár- és belvizek 
vasutas áldozatai számára bizonyára 
nagy segítség lett volna és talán le
hetne ezután is, ha a már a „senkinek 
se kell'' állapotú létesítményeket 
akár bontás fejében is odaadnák mint 
régen. Erre azonban ma már nincs 
lehetőség. 

Illetékesektó1 kapott tájékoztatás 
szerint a 72/2000./MÁV Értesítő 26) 
FBF sz. utasítás lehetőséget ad a fe
lesleges vagyontárgyak hasznosítá
sára, selejtezésére. vagyis azok érté
kesítésére. 

Az értékesítésre szánt eszközök 
jegyzékét a helyi lapokban és a MÁV 
Rt. Értesítőjében közzé kell tenni. 
Adott esetben az érdeklődő ezen uta
sítás alapján érdekei szerint eljárhat. 
Arra is van lehetőség - egyes esetben 
-. hogy a vasutas dolgozó elővásár
lási jogot kapjon. 

Van tehát reménye néhány ma
gába roskadt létesítménynek. hogy 
valamikor - reméljük mihamarabb
megszépülve. újból „szolgálatba lép
jenek", javítva ezzel a vasút össz
képét, hozzásegítve azokat, akik 
gondjukba veszik ezeket. 

HK 

80 ezer munkaórás MÁV-akció 
a Roma Misszióval 
,,Kidőltek a balesetveszélyes fák" 

Nógrádi László közlekedési és víz
ügyi miniszter jelenlétében Sárdi Gyula, 

a MÁV Rt. vezérigazgató-helyettese és 
Gáspár Győző, a Roma Missziós Köz
pont Közhasznú társaság ügyvezetője 
szemlét tartott október 4-én a rákosszent
mihályi Körvasúton. A szemle célja az 
volt, hogy a „Tisztaságot a vasúton, ren
det a pályaudvarokon!" akció keretében, 
a budapesti vasútállomások területére 
lerakott szemét összegyűjtésével és el
szállításával, a környezet gyomtalanítá
sával megbízott Roma Missziós Központ 
Közhasznú társaság által végzett munká
latokat ellenőrizze a vasúttársaság. 

A Roma Misszióval augusztus 26-án 
aláírt szerződés alapján a MÁV kijelölte 
a munkavégzés helyszíneit és az elvég
zendő feladatokat (kaszálás, cserjeirtás, 
fakivágás, szemétösszegyűjtés és hulla
dékelszállítás). A megbízás két hónapra 
szól és 600 dolgozó foglalkoztatását te
szi lehetővé 150 millió forint értékben. 

A munkavégzés szeptember 2-án in
dult és látványos eredményeket hozott. 

Budapest területén a Roma Misszió tag
jai szinte valamennyi fővárosba beérke-

ző vasúti fővonal környezetét rendbe tet
ték, lekaszálták a rézsüket, a balesetve
szélyes fákat, nemkívánatos cserjéket 
kivágták, összegyűjtötték a szemetet és 
nagy részét már elszállították. Befejező
dött a Budapest-Kelenföld pályaudvar 
környékének megtisztítása. Jelenleg a 
Budapest-Hegyeshalom. Budapest-Szé
kesfehérvár, Budapest-Szolnok-Szajol, 
Budapest-Szob vasútvonalak környeze
tében folytatódik a tisztogatási munka, 
és folyamatban van a Körvasút rendbe
tétele. 

Szeptember végéig a Roma Misszió 
mintegy 80 ezer munkaórát teljesített, 
500 ezer négyzetméter területet kaszál
tak le, 150 ezer négyzetméter cserjét vág
tak le és 1000 köbméter szemetet szállí
tottak el. 

A gondosan elvégzett munkák alap
ján a vasúttársaságnak szándékában áll 
további megbízást adni a Roma Misszi
ós Központnak, ennek finanszírozásá
ban, a pénzügyi források megteremtésé
ben külső partnerekre is számít. 

MÁV információ 

Nyílt levél 
a Magyar Köztársaság miniszterelnökének 

( Folytatás az 1. oldalról) 

rendezésre.Kiszámítható nyugdíjrend
szert, társadalmi kontroll mellett végre
hajtott, mindenki számára emberhez 
méltó ellátá-;t nyújtó egészségügyi refor
mot. A család ellátását vállaló nők egész
ségbiztosításának megvalósítá�át. Esély
egyenlőséget biztosító oktatási rendszert. 
Az át- és továbbképzés támogatásával 
biztosítani a nők munkába állását, mun
kában maradását, valamint a munka vi
lágába való visszatérését. 

A gyennekfelügyelet mellett biztosí
tani kell a GYES. GYED. GYET alatti -
munkanélkülivé válás kritériuma nélkül 
- az Országos Munkaügyi Központ által 
finanszírozott át- és továbbképzés lehe
tőségét. Elő kell segíteni a közalkalma
zotti, közszolgálati területen a 40 év fe
letti férfiak és nó1c munkában tartását. 

Mit követelnek a nők a családi élet 
védelméért: A nó1c szabad önrendelke
zési jogának biztosítását a gyermekvál
lalásban. A gyermeknevelés költségei
nek további mérséklését, a családi támo
gatásoknak valamennyi rászoruló réteg 
számára elérhetővé tételét. reálértéké
nek növelését. A családi pótlék. a GYES 

összegének emelését, értékállóságának 
biztosítását. A táppénz-szabályok meg
változtatásával ne lehessen - az amúgy 
is nehéz helyzetbe került - családok jö
vedelmét tovább kurtítani. 

Az Európai Uniós csatlakozás kap
csán: Elengedhetetlennek tartjuk, hogy 
az Európai Unió irányelvei, valamint a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet aján
lásai érdemi módon épüljenek be törvé
nyeinkbe. Épüljön ki az esélyegyenlőség 
jogi intézményrendszere. (pl. nm 
ombusdman. esélyegyenlőségi bizott
ság) Készüljön akcióterv a nó1c és férfi
ak esélyegyenlőségének biztosítására. 
Teremtse meg a konnányzat az esély
egyenlőségi Európai Uniós direktívák 
megismertetését szolgáló, régiókénti 
nőkonferenciák megtartásának feltétel
rendszerét. 

Várjuk az ENSZ egyezmény - a nó1c
kel szembeni diszkrimináció - miniszté
riumi szintű megszüntetését. Elfogadha
tatlannak tartjuk. hogy a Nó1cépviseleti 
Tanács társadalmi szervezetei között a 
szakszervezetek nőszervezetei - másfél 
millió női munkavállaló nevében - nem 
kaptak képviseleti lehetőséget. 

Társadalmi konszenzust - társadalmi 

békét biztosító érdekegyeztetési rend
szert. Ne lehessen A munka törvény
könyvét úgy módosítani, hogy a joghar
monizáció égisze alatt a munkavállalók 

kiszolgáltatottsága növekedjen. 
A munka világát szabályozó törvé

nyekben erősödjön a nők, a gyennekes 
szüló1c, az anyák munkajogi védelme. 
Kerüljön visszaállításra A munka tör
vénykönyvében a gyennekgondozásról 
visszatéró1c 90 napos felmondási védett
sége. Várjuk a bérjövedelmek, az egyen
lő munkáért egyenlő bér elvének betar
tását, a nyugdíjaknak az Európai Unió
ban érvényesülő szintekhez való mielőb
bi közelítését. A közalkalmazotti terüle
ten a bérek reálértékének tervszerű növe
lését. 

V égezetül arra kérjük a miniszterel
nök urat, hogy az általunk fontosnak tar
tottak lehetőség szerint kerüljenek az év 
végi törvényeló1cészítők, törvényalkotók 
elé. Kérjük Önt, hogy munkája során 
nyílt levelünkró1 is fejtse ki véleményét. 

Budapest, 2000. szeptember 14. 

Munkavállaló Nők 
I. Országos Konferenciája 

Egy év múlva elkészül a TGV (nagysebességű vonat) mediterrán vonala 
(La Vie du Rail, 2000. június 21.) 

Elhelyezték az évtized legnagyobb vasútépítésének 900 
ezredik, egyben utolsó keresztalját a Francia Vasút legújabb 
vonalán. Ennek elkészülte után Marseille csak I óra 40 perc 
távolságra lesz Lyontól és 3 órányira Párizstól. A 250 kilo
méteres vonal 5 év munkájának gyümölcse. amely 25 mil
liárd Frankba kerül. A vonalon 500 műtárgy kerül beépítésre 
140 összeköttetéssel. amely 11 területet szolgál ki és 23 
millió utas fogja azt igénybe venni. A TGV nagy lehetősé
get nyújt a franciáknak, mivel minden bizonnyal komoly 
versenytársa lesz a Párizs-Marseille közötti légijáratnak. 

Claude Martinand, a Francia Vasúthálózat (ez az elneve
zés azonos fogalmat takar a nálunk kialakuló „Pályavasút"
tal") elnöke közösen csavarták be az utolsó síncsavart az alj
zatba. Jean Claude Gayssot, a szintén jelenlévő közleke
dési miniszter megjegyezte: ,,Ez az esemény bizonyítja, 
hogy a két közszolgálati vállalat kéz a kézben működik 
együtt a vasúti forgalom fejlesztésének keretében". 

A helyszín meg),lálasztása azért történt itt, mert ez há
rom közigazgatási terület találkozási pontján fekszik, ezen
kívül a közelben vezet két országos autópálya és itt talál
ható a Rhöne folyó és egy csatorna is. Az utolsó keresztaljat ünnepélyes külsőségek közepet

te rögzítették a pályába. Louis Gallois, az SNCF elnöke és Hajós Béla 

A mellékvonalakért is fütyül 
a kisvonat 

Vonatpártiak népes tábora ünnepel
te szeptember második szombatján a 1 

Nyírvidéki Regionális Kisvasút napját, 
immár hatodik alkalommal. Kótaj köz
ség önkormányzata vette vállára a szer
vezés feladatát. Köszöntőjében Fodor 

Lajos. Kótaj polgármestere felidézte, 
hogy A Magyar Közlekedési Közműve
lődésért Alapítvány már alakulását köve
tően programban hirdette meg: ,.Ment
sük meg a kisvasutakat!'' 

Sokan jöttek el, s bizonyára nem 
csak hivatalból. Az ünnepségen megje
lent S::.ombathy Gé::.a. vasútigazgató 
Debrecenbó1. Gáspár János. a MKKA 

ügyvezető igazgatója Budapestró1. Giba 

'fomás. Nyíregyháza alpolgármestere a 
szabolcsiak fővárosából, vele együtt dr. 

Török Jó-:.sef, a Szabolcs Szatmár-Bereg 
megyei közigazgatási hivatal főosztály
vezetője, s valamennyi kisvasút vezető
je. Romániából pedig a túloldalra került 
települések polgármesterei jöttek el a 
visszatérő eseményre. 

Jó volt hallgatni a kótaji polgármes
tert arról, hogy mindvégig, míg a hábor
gó hullámok el nem takarodtak. megvéd
ték az utóbbi évek árvizeitó1 a kisvasutat 
is. - Most pihentető műsorral rukkoltunk 
ki, főleg a Horváth művészházaspár ré
vén - büszkélkedett. 

Azt sem hallgatta el. bár van kocsi
ja, vonatpárti, s azt üzeni a vasút dolgo
zóinak. hogy bizony érdemes kitartani
uk a mellékvonalak érdekében is. mert 
könnyű valamit elbontani. de aztán 
összerakni annál nehezebb. 

Figyelmeztetett: a konnánynak ál
doznia kell rá! 

Nem lehet elég korán kezdeni. Van, aki még kisebb vonatra ült. Az illusztrá
ció egy vidéki gyermeknapon készült. Fotó: Húri Valéria 

S-:.omhathy Gé-:.a vasútigazgató a 
vasútfejlesztés időszerűségéről szólt. 
Valahogy így: Magyarországot. ahol tu
lajdonképpen még közúti hálózat sem 
alakult ki. oly mértékben. ahogy szeret
tük volna. elsősorban a vasútfejlesztést 
szándékozik patronálni az Európai Unió. 
A kisvasutakat illetően egy másféle üze
meltetést vezetünk be az elkövetkező 
időszakban. Legalább olyat, mint 1906-
ban, amikor 50-60 km/óra volt a vonat
sebesség. 

Gáspár János, az MKKA ügyveze
tő igazgatója a közlekedés ügyének tár
sadalmasítását követelte. - Közügy a 
kisvasút - mondta. - álljon hát a turiz
mus szolgálatába. - Külön is megdicsér-

te a Szegedi Vasúttörténeti Alapítvány, 
valamint a Kisvasutak Baráti Körének 
áldozatos munkáját. 

Horváth József költő csengő hangú 
művésznő feleségével együtt üdvözöl
te a k.isvas\ltat. Nem is véletlenül, hiszen 
az énekes feleség édesapja Tiszatelken 
volt állomásfőnök 30 esztendeig. Két 

fiútestvére is a vasutas szakmát válasz
totta. Szívügyük a kisvasút. 

Hogy is mondta Horváthné? 
- Amikor fütyül a kisvonat, megdob

ban a szívem, mert ilyenkor mindig édes
apámra gondolok, akinek él még egy 
kedves jó barátja. Hermina-tanya állo
másfőnöke volt, s egyidős a kisvasúttal. 

Húri Vallria 
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A vasút is népszerií lehetne 
ra induló IC délelőtti „csatlakozásait" 
tekinti át. Nem nagy örömmel. Megjegy
zi. hogy délután sem jobb a helyzet. Kü
lön is kiemeli a menetrendbó1 a szekszár
di 16 óra 30-kor érkező vonatot, ame
lyiknek Dombóvár-alsón van csatlakozá
sa Nagykanizsa, Szombathely felé, de az 
már 16 óra 25 perckor elmegy. Föl is veti 
a lelkiismereti kérdést. 

MAGYARVR 
··--------------------· 
1 VASÚllJÁRMŰVEKJAVITÁSÁVALFOGLALKOZÓ 1 

: · MAGYARORSZÁGI GAZDASÁGI TÁRSASÁG : 
1 1898-1998 

,,· 1 
1 az ISO 9002 szerinti TÜV 1 

•••••■ tanúsítással a német EBA 
1 ( J 

járműjavítási és DBQ1 1 
1 gyártási engedélyével, 1 

1 valamint német és osztrák 1 hegesztési engedéllyel 
1
1 

nyitott és különleges kialakítású 1
1 

MÁu DEBRECENI 
teherkocsik (kamion-, és 

1 KY személygépkocsi illetve 1 
1 JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. �:�t:!��11ító kocsik) gyártására, 

I 

2000. OKTÓBER 

Levelet kaptunk „Sepi" aláírással 
egy nyugdíjas olvasónktól, aki rendsze
res olvasója a Magyar Vasutasnak. A 
VSZ-nek 1957 óta tagja, s több mint 41 
év vasúti szolgálat van a háta mögött. 
Külön hangsúlyozza, hogy minden 
egyes eredménynek csak örülni tud, de 
mégis tollat kellett ragadnia az „Intercity 
népszerú'bb, mint valaha'" című MÁV

információnk után. Kifogásolja, hogy 
olyan településeinken, ahol a magyar la
kosság 50-60%-a él. intercity nem is áll 
meg, vagy nem is közlekedik arrafelé. 
Sajnos - állítja - e hiány helyzeten a me
netrendszerkesztők is súlyosbítottak az
zal, hogy nem körültekintőek. pedig a 
vasút is népszerú'bb lehetne. Olvasónk 
példákat sorol igazának bizonyítására. A 
Nagykanizsáról 5 óra 18-kor Dombóvár-

Azután még tovább vizsgálja Nagy
kanizsa és Pécs térségét. Állítja, hogy 
van olyan állomás, ahol csak nagy nyak
törő mutatvánnyal lehet le- és felszáll
ni a vonatra. 

, 1 4034 Debrecen, Faraktár u. 67. vasúti tartály- és teherkocsik 1 
1 

4002 Debrecen, Pf. 2/3 gyártására, átalakítására 
1 

( Olvasónk tippeket is ad a menet

rend-s:.erkes:.tőknek. Javasoljuk, hogy 

a:.okat jóval rés:.letesebben megírva 

ajánlja.föl nekik. 

A szerkesztőség) 

A ,·asútreform egyik első fecskéje.Szerencs új pénztársort kapott. 
Fotó: Orosz Tamás 

Budapest, Keled út 4. szám alatti 82 négyzetméteres • 2 szoba, kony
ha, előszoba, fürdőszoba-, komfortos, MÁV-szolgálati lakásomat kisebb
re cserélném. Minden megoldás érdekel. 
V álaszokat a győri 06/96-423-193 (üzenetrögzítős) telefonon, vagy 

Vargáné Horváth Mária 

9023 Győr 

lf]úság kert. 4. Ill. 

postacímre kérek. 

Köszönet 
a becsületes munkáért! 

Egyik ismerősöm újságolta. hogy 
fent felejtette egyik csomagját azon a 
nemzetközi vonaton. amelyik Prágából, 
Bp-Keleti-pályaudvaron át Miskolcig 
közlekedik. Bp.Keletiben leszállt és a 
vonat továbbindulása után jutott eszébe. 
hogy nincs meg az egyik csomagja. 

Ismerve az általánosságban uralko
dó viszonyokat, le is mondott arról. 
hogy a csomag előkerüljön. Barátja biz
tatására felhívta a központi menetirányí
tót. A telefom Besenyei József úr vette 
fel. aki azonnali intézkedést ígért és 
kérte, hogy húsz perc múlva hívja 
vissza, addig utánanéz a Keletiben. 
hogy a kocsiszolgálat, vagy a takarítók 
nem vették-e le a csomagot. 

Az ismételt telefonhívásra Besenyei 
úrt azt válaszolta, hogy a Keletiben nem, 
de a hatvani szolgálattevővel, Ruiz Já
nossal beszélt. és Hatvanban megnézik 
az első osztályú kocsi kettes fülkéjében 
a keresett holmit. 

És láss csodát! Csalga Csilla napló
zó megtalálta. A következő, Bp. Kele
tibe menő vonat mozdonyvezetőjének 
átadták, hogy vigye fel a Keletibe, mert 
oda megy érte a tulajdonos. (A moz-

donyvezető nevét sajnos nem sikerült 
kideríteni.) A csomag egyórás plusz utat 
tett meg és a munkájukat becsületesen, 
tisztességesen végző vasutasoknak kö
szönhetően a tulajdonoshoz visszake
rült. 

A Magyar Vasutasnak olyan infor
mációi vannak, hogy a fenti eset szinte 
mindennapos. A csomagokat sohasem a 
vasutasok tüntetik el. A fent felejtett tár
gyakat. ha vasutas találja meg, az eló1ce
rül. Ha idegenek „veszik birtokba" ak- I kor nem. Persze akkor ok és jog nélkül , 
is a vasutasokat hibáztatják. j 

A csomagügyben eljáró vasutasok- ! 
nak Besenyei József, Ruiz János, Csalga 
Csilla. a mozdonyvezető és a Keleti-pu. 
naplózója - aki kiment a vonathoz, 1 

mondván. a tulajdonos hátha nem ér oda 
időre! - olyan munkatársai a MÁV Rt.
nek. akik elismerést érdemelnek. A vas
út jó hírét - amelyről az utóbbi időben 
keveset lehet beszélni! - erősítették az 
utasokban. a szolgáltatást igénybe ve
vőkben. 

A kollégák példaadó munkáját szí
vesen ajánljuk feletteseik figyelmébe. 

Mimi 

Telefon: (52) 450-240 
1 

Telefax: (52) 314-725 vasúti tartálykocsijainak bérbeadására 
I 

1 
E-mail: db1armú@ma1l.elender.hu • vasúti tartály- és teherkocsik javítására 

1 Bankszámlaszám: ABN-AMRO BANK 
10200304.34016426-00000000 

muzeális, nosztalgia és vasutüzemi 
1 Adóigazgatási szam célú kocsik felújítására 1 
1 11144609209 daruk, és egyéb nagyméretű 1 
1 

,.. -- - acélszerkezetek gyártására 
1 

: r (� : "=' ·, Vállalkozási Osztály 
Tel.: (52) 315-792 

1 Fax: (52) 314-725 1 1 ../ vasúti tel.: 03/29-86, 03/29-87 1 ·---------------------· 

Minta 

kizárólagos va ú e z 

örommel tuda Ja, ogy m ezdte 

a minden igé yt k elegítö 

fém és műanyag Jelképes 

és biztonsági zárak 

gyártását és forgalmazását 

mind vasúti, ma d kozút· célra 

magánfuvar zók részére. 

Vasúti gyermekrajz-pályázat: 
,.Milyen vasutat szeretnék?" 
Ihász Szilvia. 12 éves 
Bolygóközi expresssz 

ARANY SZÁJ 

Nézőpont 
Központi ellenőr érkezik Kutya

bagosra, ahol ilyen csoda eddig sohasem 
fordult elő. A közeget a helyi állomásfő
nök köszönti sarkos szalutálással. A sas
szemű felügyelő azon nyomban konsta
tálja, h�gy a raktár előtt néhányan sörös
üveget emelgetnek az ég felé, talpával 
felfelé. 

Felháborodottan mordul a vigyázz
állásba merevedett főnökre: 

- Maga nem látja, hogy az emberei 
munka közben söröznek? 

--Nézőpont kérdése ez, felügyelő 
úr. Én úgy látom, ezek a szorgalmas em
berek még sörözés közben is dolgoznak. 

Az előző szám rejtvényének 
megfejtése: 
Szulejmán szultán, Tomori Pál, 
Mohácsi csata, Lajos király 
Könyret nyert: 

Virág Sándorné, 

Miskolc, Egressy Gábor 11. 8. 

HK 

Keresztrejtvény 
Az egykori vasúti pályamunkás, Veres Péter, kétszeres Kossuth-díjas írónk elbeszéléseibó1 az Alföld parasztságá

nak néprajza kerekedik ki. Keresztrejtvényünkben három novella címét rejtettük el. 

Vízszintes: 1. A novella egy vér
beli aratási történetet mesél el (zárt 
betűk: S, Ő, D). 12. A divatszakmá
ban használatos kifejezés. J 3. Nehéz
kesen haladok előre. 14. Tuskóhasító 
egyszerű eszköz. 16. Levágott búza
mező, búzatábla, névelővel. 18. Disz
nótor idején sok van belőle. 19. Étel
ízesítő, névelővel. 21. Tarló mással
hangzói középütt. 23. Tisztiszolga 
visszafelé. 25. Veres Péter szülőfalu
jának „peremére" visz az alábbi törté
net címe is (zárt betű: N). 29. Nem le
ányt. 30. Tűhegyes cipészszerszám. 
32. Tata fele. 34. Daganatos beteg, 
névelővel. 36. Bolygó és ördögnév 
egyben. 37 . ... -fija. 39. Rámutató szó 
fordítva. 40. ,,Az e" betűi keverve. 42. 
Ledob. 43. Éber éji madár. 45. Ilyen 
zene is van. 47. Etet fele. 48. E vízi ál
lat. 50 . ... -napam. 56. Kever párja. 57. 
Szolmizációs hang. 58. ARF. 59. Bor
űrmérték. 61. E sebfelület. 63. Ameri
kaiak gúnynéven. 66. Csodálkozó 
szócska. 67. Kereskedő foglalkozása. 
69. Katonai kiképzés, fordítva. 

Függőleges: l .  Eme párja. 2. Fordít
va szobaberendezés. 3. Régiesen adta. 4. 
Nem őrá. 5. Nem mozog. 6. lfjúsági Ma
gazin. 7. Adónem (török jövevényszó). 
8. Édes sűrítmény. 9. Nagy pénze. 10 . ... 
és fivérei (híres olasz neorealista film). 
11. Két mezőgazdasági növényünk kez
dőbetűi. 15. Betegség. 17. Vad mulato
zások. 19. Földrész, fordítva. 22. Vi-
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gyázz, kocsis, ... a kas. 25. Ez is virág. ság, fordítva. 49. Rögzítésre használják. 
27. Matractömő anyag. 28. Híres ma- 51. Elhasznált cipőt javít. 52. Egymás 
gyar futballklub. 31. Népiesen halottak. után több évben is kikelő. 53. Tizenhá-
33. Megfejtendő sor a pásztor elma- rom kivégzett 48-as tábomokunk jelző
radhatatlan hasznos, négylábú ,,szol- je. 54. Népmesék férfihőse. 55. Nézetek 
gájáról" szól. 35. Csepül párja. 36. lm gyűjteménye. liO. Megfejtendő sor: Ve
újság, fordítva. 38. Régies csizmatisztí- res Péter-i ig�g. 62. Áram teszi. 65. 
tó, névelővel. 41. E távol-keleti színes- Fordítva kis ház. 67. Műveltető képző. 
bőrű. 44. Elza párja. 46. Enyhe barna- 68. Keleti főúr „h" nélkül. 
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Pert nyert a KKDSZ 
A Közgyűjteményi és Köz,nűve/1fdé

si Dolgozók Szakszervezete 2000. októ

ber 18-án jogerős ítéletben pert nyert a 

kormányt képviselő Gazdasági Minisz

térium ellen - tudtuk meg Vadász Já

nostól, a KKDSZ elnökétől- a 2000. évi 

költségvetés érdekegyeztetés nélküli tör

vénysértő előterjesztése és megalkotása 

tárgyában. 

Vadász János, a KKDSZ elnöke, a 
jogerős ítélet birtokában 2000. október 
19-én levélben fordult dr. Polt Péterhez, 
a Magyar Köztársaság legfőbb ügyészé
hez, amelyben kifejtette, hogy a 2001-
2002. évi költségvetési törvényjavasla
tot is előzetes érdekegyeztetés nélkül 
terjesztette elő a kormány a parlament 
elé. aminek következtében az Ország
gyűlés tagjai nem kaphattak írásos, a 
törvényjavaslathoz csatolt tájékoztatást 
arról sem, hogy mi a szakszervezetek 
véleménye a törvényjavaslatról. A költ
ségvetési törvényjavaslat parlamenti 
vitájának megkezdése után került sor a 
Költségvetési Intézmények Érdek
egyeztető Tanácsában a kormány és a 
szakszervezetek közötti egyeztető tár
gyalások megkezdésére. Ezekre a tár
gyalásokra a kormány képviselői azon
ban felhatalmazás nélkül. módosítási, 
változtatási lehetőségek hiányában ér-

keztek meg. Így érdemi, a törvényekben 
előírt valódi vita és érdekegyeztetés 
nem történhetett. 

A jogerős Fővárosi Bírósági ítéletre 
és a jelenlegi helyzetre hivatkozva, a 
KKDSZ kezdeményezte a legföbb. 
ügyésznél, hogy éljen az ügyészségró1 
szóló törvény adta lehetőségével és indít
ványozza a parlament elnökének, illetve 
az Országgyűlésnek a 2001-2002. évi 
költségvetési törvényjavaslat vitájának 
felfüggesztését vagy legalább az általá
nos vita időtartamának két héttel való 
meghosszabbítását. 

Vadász János, a jogerős bírósági dön
tés alapján, levelében kezdeményezte, 
hogy a legfóbb ügyész szólítsa fel a kor
mányt az érdemi megállapodást is ered
ményező, vagy ennek lehetőségét tartal
mazó, a Költségvetési Intézmények Ér
dekegyeztető Tanácsának keretében tör
ténő érdekegyeztető tárgyalások lefoly
tatására és ezek eredm

0

ényéró1 az Ország
gyűlés írásos tájékoztatására. 

A legfőbb ügyésznek intézett levelet 
Vadász János eljuttatta az Országgyűlés 
elnökének, az országgyűlési frakciók 
vezetőinek, az Alkotmány- és Igazság
ügyi Bizottság és a Költségvetési és 
Pénzügyi Bizottság elnökének. kérve a 
címzettek intézkedését. 

A minimálbér 
és az OMT 

,.A költségvetési bizottság az adók
ra járulékokra vonatkozó törvényjavas
lat 218. §-ában A munka törvényköny
ve kiegészítését indítványozza. Lénye
ge: ha szeptember 25-éig nem jön létre 
megállapodás az Országos Munkaügyi 
Tanácsban a kötelező legkisebb munka
bér mértékére vonatkozóan, akkor a 
kormány ezt saját hatáskörében megha
tározhatja. Az előterjesztő támogatja, az 
MSZP-frakció kérésére külön, név sze
rint szavaz az Országgyűlés." - Áder 
János 2000. 10. 17. 20 óra 16 perc (Par
lamenti jegyzőkönyv) 

A kormánytöbbség megszavazta a 
javaslatot, megkoronázva ezzel a társa
dalmi párbeszéd terén eddig végzett di
cső menetelését. Jelképes értéke van 
annak, hogy egyetlen paragrafus, a késő 
esti órákban, az adótörvények egyik 
kapcsolódó módosító indítványaként, 
egy tíz éve létező intézményt lehetetle
nít el. Ez az intézmény történetesen a 
szociális partnerek legerősebb jogosít
ványa volt... Mi jöhet még? 

Ui.: A költségvetési bizottság szava
zásán az MSZP nem vett részt! 

Roland 

Az összefogásnak nincs alternatívája 
- hangsúlyozza dr. Szabó Endre, a Szakszervezetek Együttműködési 

Fórumának (SZEF) elnöke 

(folytatás a::,/. oldalról) 

- A;: említettek kö;::ül e::, lenne a::, 

egyik ténye::,ő a mai hely;::et kialakulásá

ban. Melyik a másik? 

-A másik jelentős körülményt azok 
a változások jelentik, amelyek végbe
mentek a gazdaság szerkezetében. A 
nagy vállalatokból sok kisebb egység. 
cég. kft., stb. alakult, s ezek nagy részé
ben máig' sincsenek szakszervezetek. 
Ehhez kapcsolódik egy olyan munka
adói mentalitás, amely gyakran nyíltan, 
más esetekben pedig burkoltan kifeje
zésre juttatja, hogy nem szereti a szak
szervezeteket. Ez a vezetői felfogás és 
magatartás a közszférákban is jól felis
merhető, érzékelhető. Nyilvánvaló, 
hogy ez is kedvezőtlen hatást gyakorol 
a dolgozókra. Mindezt tetőzte az, hogy 
miközben a fent vázolt körülmények az 
összefogást igényelték volna, ehelyett a 
szakszervezetek pluralizálódása, atomi
zálódása, a nivellálódást, nemritkán az 
éles vitákat. a szembenállást gerjesztet
ték és erősítették. Egyebek mellett ezek 
a tényezők idézték elő, hogy jelentős 
mértékben lecsökkent a szakszervezeti 
szervezettség és nagyot romlott a szak
szervezetek társadalmi presztízse. • 

- Ilyen elő;::mények után és ilyen 

körülmények kö;::ött mi a teendő? 
- Számolnunk kell a tényekkel, a 

realitásokkal. Olyan körülmények kö
zött dolgozunk. amikor a kormányzati 
filozófia nagyon szűk keretek között 
értelmezi a szakszervezetek szerepét. 
Ennek megnyilvánulása az érdekegyez
tetési rendszer olyan átalakítása. amely 
jelentősen csökkentette a beleszólás le
hetőségét, zsugorította a különböző ér
dekegyeztető fórumok hatáskörét, moz
gásterét. 

Az érdekvédők előtt felvetődik a 
kérdés: Milyen szakszervezeti stratégiá
ra van szükség akkor, amikor a gazda�á
gi növekedés kedvező hatásaiból a társa
dalom. a munkavállalók, a nyugdíjasok 
csak nagyon keveset érzékelnek. Ami 
pedig a munkavállalói jogokat illeti, ott 
meg további csorbításokat tapasztalunk. 
Nyilvánvaló, a válaszkeresés nem 
könnyű, hiszen a szakszervezetek is na
gyon tagoltak strukturálisan, másrészt 
jelen vannak a valós érdekkülönbségek 
is az egyes konföderációk között. Ez ab
ból adódik, hogy különböző dÓlgozói 
csoportok érdekeit képviselik és működ
nek még a korábbi időkbó1 visszamaradt 
reflexek, mi több, a szervezeti és szemé
lyi ambíciók, presztízsharcok. 

•-

- Miben bí::,hatunk? 

- Abban, hogy kedvező tendenciák 
kezdenek kirajzolódni. Megnőtt a szak
szervezeti tisztségviselők felelősségtu
data. s ebben a tagság generáló szerepe 
is közrejátszott. Nem kevésbé a külföl
di szakszervezetek tapasztalatai is segí
tettek. Immár nemcsak szavakban. de 
konkrét tettekben és tényekben is kife
jezésre jut a felismerés: a valóságos 
összefogásnak nincs alternatívája. Ezt 
személetesen példázzák a szervezeti tí
pusú döntések. Például a konföderáci
ók előkészítésében létrehozott és mú'kö
dő Együttműködési Tanács, valamint 
azok a törekvések. amelyek az egyes 
szakszervezetek, konföderációk szerve
zeti közeledését szorgalmazzák. Tartal
milag pedig lényeges fejlemény, hogy 
kialakulóban van egy Civil Országje
lentés címet viselő átfogó dokumentum, 
amely a szakszervezetek állásfoglalását 
tartalmazza az EU-csatlakozás és az or
szág főbb társadalmi. gazdasági kérdé
seiben. Közös fórumainkon folytatód
nak a rendszeres eszmecserék. Ide soro
lom A munka törvénykönyve módosí
tásával kapcsolatos egybecsengő, egy
séges szakszervezeti álláspontot. Ennek 
nagy szerepe van abban, hogy a kor
mány számos kérdésben kompro
misszumokat fogadott el eredeti elkép
zeléseihez képest. 

- Mindez hogyan tükrö::,ődik a 
SZEF teréke11ységébe11? 

-A szakszervezeti összefogás jelei 
a közszférában is markánsan megjelen
tek. Ez fejeződik ki a SZEF által kezde
ményezett és más szakszervezetek által 
kezdeményezett demonstrációkban, a 
SZEF és az ÉSZT mind szorosabbá váló 
együttműködésében és a közszféra min
den szervezetére jellemző közös állás
pontjának kikristályosodásában. Ez fon
tos tényező abban. hogy a kormány fel
vállalta egy középtávú megállapodás 
előkészítését a SZEF-el együtt. amiben 
részt vesznek a közszféra más szerveze
tei is. Öt nagyon fontos momentum: a 
kormány a jövő évre vonatkozóan tett 
egy első lépésként értékelhető javasla
tot a költségvetési intézmények dolgo
zói keresetének - a korábbiakhoz képest 
érzékelhető -javítására. 

- Mind ebből következően annyit 
valószínűsíthetünk. hogy ha a szándé
kolt együttmú'ködés és összefogás mind 
több gyakorlati megnyilvánulásában 
igazolódik. akkor növekedhetnek az ér
dekvédelem. az érdekképviselet esélyei. 
Ez előbb-utóbb azt a reményt is kelthe
ti, hogy kedvező irányba változik a dol
gozók véleménye a szakszervezetekről 
és minden fékező hatás ellenére erősö
dik a meggyőződés: jogaik érvényesíté
séhez, helyzetük javításához a legjobb 
megoldás az összefogás. a magas szer
vezettség. Ezt történelmi tapasztalatok 
is tanusítják. 4. 

-kárpáti-

2000. NOVEMBER 

Nem Marx írta 
a trianoni békeszerződést, 

de abban olvasható: 
3M. cikk. 

A Magas Szerz&l6 Felek elismervén azt, hogy a bérmunlmaok testi 
erkölosi és szellemi jóléte nemzetkö;i szempontból a legnagyobb jelenti 
�égü,_ ennek a me.gaaztos cé!Mk elómozditáaa érdekében az I. dmben meg
allap1tott r.a a Nemzetek Szövet!égé\·el kapciio!atba hozott állandó szerve
zetet létesitették. 

Elismerik, hogy az éghajlatnak, az erkölceöknek és szokásoknak va)a. 
mint a gazdasági célszcrüségnek és az ipari hagyoinSnyoknak külö�böz6-
sége m_e�nehczitik a ruunkaviszony_o� ;-eljes cgyöntetüsé�nek közvetlen 
me&v�los1f;AsAt. � abban & meggyozódesben, hogy & munka nem tekint
heto caupau áruc1klrnck, az� tartJák._ hogy vannak a munkaviszonyok sza
�lyozáNí.nak oly módszerei és eh·e1, amelyoknek alkalmazására minden 
ipari szery-eietnek törekednie kellene, amennyire ezt sajátoe körülményeik 
megengedik. 

Ezek közül a m6d.!lzerek és elvek k6zül a Magas Surzódó Felek e!6tt 
kivá!tképen a következők liítezanak különÖllen és sürg6sen fontoaaknak: 

1. A fentemlitett vezérelv, hogy a munka nem tekinthet6 csupiin áru. 
nak vAgy kereskedelmi cikknek, 

2. A 11.abadazervezkedés jogll minden törvényes ctfüa ugy a munkások 
mint a munkaa.cl6k részéról. 

' 

3. A munkások díj11zá1& olyan munkabérrel, amely abban u id6ben 

és abban az orezágban, amelyben élnek, számukra tisztességea é)etm&lot 
biztosit. 

4. A 8 órás munkanap vagy 48 órás munkahét elfogadása mint elérendő 
zsinórmérték mindenütt, ahol még ninca elérve. 

5. Het�nki.nt legalább 24 órás munkaszünet, amely, amenuyize caak 
lehetséges, a vasárnapot magában foglalja, 

6. A gyermekmunka megszünt.etése és mindkét nembeli fiatalkoruak 
munkájának olyan korlátozása, amely nevelésük folytatáeát és kellő te,ti 
fejlődésüket lehetóvé teszi. 

7. Ar. az elv, hegy férfiak és n6k egyenl6 értékü munkáért egyenlő 
munkabért kapjanak. 

8. A munkaviszonyokra vonatkozólag alkotott jogszabályok minden 
onzágbe.n méltányos �azdl\8ági elbánásban részesiteenek az o�zág területén 
jogosan tart6:,;kod6 ID1nden munkást. 

9. Abból a oélb61, hogy a munkásvédelmi törvények és szabályok 
alkalmazása biztositt&s.,ék, minden államban felügyele� rendezeresitéeér61 
kell gondoskodni, amelyben nók is résztveaznek. 

Budapesti Közlöny 1921. 

Indokolt-e a nyugdijreform 
felülvizsgálata? 

Fókuszban a miniszterelnök javaslata 

(folytatás a;:/. oldalról) 

A nyugdíjas érdekvédelmi szerveze
tek mindvégig ellenezték a vegyes inde
xálás bevezetését, mert ez a gazdasági 
felemelkedés időszakában tovább növe
li az életszínvonalbeli különbségeket, a 
nyugdíjasok és az aktív keresó'k között. 
Pl. ha jQvőre 5%-os infláció és 9,6%-os 
nettó bérkiáramlás lesz, akkor a nyugdí
jasok 7,3%-os emelést kapnak. Ez növeli 
ugyan a nyugdíjak vásárlóértékét, de 
2,3%-kal elmarad a reálbérszínvonal 
emelkedésétől. 

Az Alkotmány szerint az egyes tár
sadalmi rétegeknek egyfonnán kell vál
lalni az ország terheit, nehézségeit és 
ebből következik, hogy ugyanúgy kell 
részesülniük a gazdasági felemelkedés 
áldásaiból. A vegyes indexálás ennek el
vileg ellentmond és szembeállítja egy
mással a generációkat. Ez politikailag 
sem tűnik bölcs intézkedésnek, ha költ
ségvetési szempontból indokoltnak is 
látszik. 

Az .,együtt sírunk, együtt nevetünk" 
elv társadalmilag legigazságosabb érvé
nyesítése, csak az előző évi tényleges 
nettó bérkiáramláshoz méretezett nyug
díjemelés útján képzelhető el. 

Nem véletlen, hogy a reform apos
tolai -akiknek azóta hírét se halljuk -
azonnal hatályba léptették volna a ve
gyes indexálást, de a tiltakozás csillapí
tása érdekében, az akkori kormány 
jobbnak látta ennek bevezetését a 2000. 
évig elodázni. Közismert, hogy az új 
kormány 1999-ben a törvény szerint 
járó 20%-os emelést 14,2%-ra mérsé
kelte - mintegy 50 milliárd forinttal rö
vidítve meg a nyugdíjasokat -és ezt is 
differenciáltan folyósították. A 31 ezer 
forint feletti nyugdíjasok 11 %-os, az 
alacsonyabb nxugdíjjal rendelkezők 
20%, illetve 25% emelést kaptak. Va
gyis a nyugdíjasok egyik csoportjának 
rovására -és nem a költségvetés terhé
re -oldották meg a kis nyugdíjjal ren
delkezők nyomorának enyhítését. Az 
Alkotmánybíróság utólag ugyan jóvá
hagyta a kormány egyszeri intézkedé
sét, de a jövőt illetően nyomatékosan 
felhívta a figyelmet a törvényes előírá-

sok és a biztosítási elv következetes be
tartására. 

Az idei differenciálás nélküli emelé
sek ennek alapján és a vegyes indexálás 
szerint történtek. Miután a törvény a „ter
vezett" infláció és bérkiáramlás fogalmát 
rögzíti, a valóságos értékek ettől eltérhet
nek. Ha az eltérés meghaladja az 1 % 
pontot, novemberben - januárig vissza
menó1eg -pótlólagos emelést kell vég
rehajtani. Erró1 a Magyar Vasutas koráb
bi híradásaiban is olvashattunk, hiszen a 
tervezett 6,3%-os infláció már hivatalo
san is 10% körül mozog, nem is szólva 
a nettó bérkiáramlás ennél is magasabb 
arányáról. 

Új jelenség viszont az, hogy a költ
ségvetésben betervezett 7,3%-os januá
ri emeléssel szemben, a Fidesz-frakció 
10,3%-os. az MSZP- és MDF-frakciók 
15%-os emelést javasolnak. 

A miniszterelnök pedig partnereket 
keres a nyugdíjtörvény módosításához. 
Elképzeléseit részleteiben nem ismerjük, 
de ha a vegyes indexálás helyett, a társa
dalmilag egyedül igazságos és a tényle
ges adatok alapján történő, nettó bérki
áramlással arányos emelési rendszert 
szeretné visszaállítani. ebben a törekvé
sében mi is szívesen támogatnánk. 

Sajnos a szűkszavú híradásokból 
(október 21-i újságok) inkább arra lehet 
következtetni, hogy a költségvetés terheit 
szeretnék inkább csökkenteni, a magán
nyugdíj-pénztárak államilag garantált 
befizetési rendszerének módosításával. 
Ezzel együtt a vegyes indexálás eltörlé
sét-és a korábbi, nettó bérkiáramláshoz 
igazított nyugdíjemelés visszaállítását -
a felülvizsgálat ,.melléktermékeként" is 
szívesen elfogadnánk'. 

Egy dologban mindenképpen re
ménykedhetünk! A nyugdíjak vásárlóér
tékét kifejező - és 1989-től lefelé hala
dó - görbéje, két alkalommal mutatott 
kiugrást: 1994-ben és 1998-ban. 

A jelenlegi lassú emelkedési irányzat 
-sajnálatos módon - a reálbérszínvonal 
emelkedésével továbbra sem párhuza
mos, de minden jel szerint 2002-ben a 
nyugdíjak vásárlóértékének újabb kiug
rását fogja jelezni. 

dr. Kun Dezső 
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SZABAD TÉR 

Beteg csatlakozások a menetrendelóben 
Sokszor és sok fórumon han

goztattam már a menetrenddel kap
csolatos negatív észrevételeimet az 
elmúlt két évtizedben, de az elmúlt 
hetek tapasztalatai sarkalltak arra, 
hogy mint vasutas és egyben vasút
barát (utas) a T. Szerkesztőséghez, 
illetve a szaksajtó hoz forduljak az 
anyagi ráfordítást nem igénylő job
bítás szándékával. 

A Mátrában eltöltve pár napot 
Nagyváradra készülő ismerősömet pró
báltam rábeszélni a vasúti utazásra. 
Igaz, csak perceken múlt, de a csatlako
zások nem jöttek össze. Van pedig köz
vetlen vonat Gyöngyösről Szolnokra, ez 
azonban 10.42 órakor érkezik Szolnok
ra. A Nagyváradra menő majdnem üres 
Ady IC 7 perccel korábban, 10.35 óra
kor megy el. A helyből induló 6020 sz. 
debreceni vonatnak is csak a zárjelzőjé
ben lehet gyönyörködni, mert ez is el
megy 10.40 órakor. (Hazautazáskor én 
sem tudtam ezt az emberi fogyasztásra 
alkalmas utazási módot választani, az 
alig 180 km-es út öt és fél órába telt, egy 
két perces menetrend szerinti csatlako
zásvesztés miatt.) Gyorsan lebeszéltem 
ismerősömet az utazásról. Ez a keserű 
tapasztalat adta a lökést, hogy a menet
rend szú'k.ebb hazámra Debrecenre vo
natkozó fejezeteit kicsit áttanulmányoz
zam. Vajon milyen vonzó is itt a hosszú 

ISO 9001 
TÜV 

@8� 
DIN-EN 729-2 

távú utazások adta lehetőség, az átszál
lások ügye. 

Debrecen kiemelt jelentőségű vas
úti csomópont. Sok vonal fut itt össze. 
Ezért úgy gondolom jogos lehet az az 
igény, hogy a vonalak közötti kapcsola
tokat az utasok szempontjából is vizs
gáljuk. Valószínűleg nem százakat érin
tő probléma, de ha csak pár embert tu
dunk megnyerni azzal, hogy helyből 
induló vonatok indulási időpontját 5-10 
perccel módosítjuk annak érdekében, 
hogy a kiemelt IC vonatok utasai tovább 
is tudjanak utazni és ne bosszankodja
nak a kézenfekvő megoldás semmivel 
nem magyarázható elrontásáért. 

Sok ilyen lehetőséget tudnék felso
rolni, de talán a legkirívóbb „csoportot" 
konkrétan leírom: Budapestró1 a 17 óra
kor induló Hortobágy IC 19.35 órakor 
érkezik Debrecenbe. Ez az időszak a 
mellékvonali „csoport" indulási idejére 
esik. Kézenfekvő a lehetőség, hogy min
den irányba tovább tudjanak utazni aL 
IC-vel Budapestró1 érkező környékbeli 
lakosok. Ennek ellenre a helyből induló 
mellékvonali vonatok a fűtónáz térségé
ben találkoznak az érkező IC-vel. Ezt 
semmivel nem lehet magyarázni. Ez el
len ép ésszel bíró ember tenni akar akkor 
is, ha a számítógépes menetrendszer
kesztő program ilyen képtelenséget ajánl. 

Összefoglalva az esti helyzetet: 1. 
Tiszalökre indul 19.22 órakor 36628 sz. 
(Mivel a vonat nem jön vissza Tisza-

lökró1, mehetne az IP után is.) 2. Füzes
abonyba indul: 19.30 órakor 6618 sz. 
(Hortobágyig 60 km/h-val közlekedik, 
laza menetrend miatt, - a balmazújváro
si busz Látóképnél megelőzi a vonatot! 
- indulhatna 8-10 perccel késó'bb). 3. 
Nagykerekibe 19.32 órakor és Létavér
tesre indulnak: szintén 19.32 órakor a 
36728, 36828 sz. vonatok. (A vonat nyu
godtan indulhatna 19.40 órakor, a létai 
rész akkor is vissza tud érni 21.25 órára.) 
IC 616. sz. vonat érkezik: 19.35 órakor 

Úgy érzem, nem engedhetjük meg 
magunknak azt a luxust, hogy a menet
rend szerkezete által is kínált csatlako
zási lehetőségeket pár perc módosítás
sal ne érvényesítsük. Sok hasonló pár 
percen múló csatlakozás-vesztés van 
országosan is, de úgy érzem, hogy a 
debreceni apró módosításokat a sokat 
emlegetett „Pestiek" sem akadályoznák 
meg. Úgy gondolom, ezek a most konk
rétan felvetett esetek - a tiszalöki vona
lon amúgy is esedékes - a menetrend 
módosítással egy idó'ben megoldhatók. 

Minden alkalommal el szoktam 
mondani, hogy nem vagyok nagy utazó 
(külföldre}, de évente el szoktam menni 
Ausztriába. A Debrecenhez közel hason
ló adottságú Wiener-Neustadtba, élvezet 
az állomás életében gyönyörködni és lát
ni azt a kézenfekvő és ott meg is valósí
tott lehetőséget, hogy minden vonal min
den vonata minden vonal minden vona
tához (óránkénti) periódusokban csatla-

.-
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Jármújavító és Gyártó Kft. 
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Tevékenységi körünk: 
•vontató járművek ( dízelmozdonyok) javítása, korszerűsítése, gyártása 

• vontatott járművek fővizsgája, főjavítása, átépítése, gyártása 

• 4 tengelyes személykocsik fővizsgája, átalakítása 

• Bz motorvonatok javítása, korszerűsítése 

lnterPici motorkocsi és vezérlőkocsi gyártása 

Szolgáltatás: 
•láng-és plazmavágás 

• nagypontosságú fémmegmunkálás 

• szemcseszórás 

• alumínium-és acélszerkezetek gyártása, szerelése 

9700 Szombathely, Szövo u. 85. 
TeL/Fax: (94) 313-313 Vasúti telefon: (07) 28-05, 29-31 

kozik. (Wien fővonal, Wien-Wn.Nst., S
Bahn és négy mellékvonal.) Minden óra 
20 és 26 között minden irányból befut
nak a vonatok. Átszállási lehetőség biz
tosításával menetrendileg is 30 és 40 
között minden irányba elindulnak. A 
több vonalat érintő utazások kiszámítha
tók és biztonsággal tervezhetők. (Auszt
ria minden csatlakozó, elágazó állomá
sa „így mú1cödik"). 

Tudom, hogy mi még ettől a vonat
sűrűségtől nagyon távol vagyunk, de azt 
hiszem, jogos igény azt felvetni, hogy 
naponta 3-4 alkalommal, amikor a mel
lékvonali vonatcsoportok indulnak, ér
keznek, biztosítsunk csatlakozást a fő
vonalra és esetleg a mellékvonalaknak 
egymás között is. Mint a fent leírt pél
da mutatja, néhány perc módosítás, kis 
odafigyelés szükséges csupán, hogy a 
menetrendi szerkezetben rejlő lehetősé
geket mi is ki tudjuk használni. Sajnos, 
nagyon sok az ilyen korrekcióra váró 
lehetőség országszerte. Szinte minden 
csomóponton kihasználatlanul marad
tak ezek a lehetőségek. 

Engedje meg itt a tisztelt olvasó, 
hogy az országosan tapasztalható csatla
kozás elmulasztásokat ne tekintsem a 
számítógép buta játékának. Azt hiszem, 
hogy a menetrendszerkesztő félelme rej
lik ezekben a dolgokban. Ugyanis a 
MÁV-nál leszabályozott a csatlakozó 
vonatok várakozási ideje. A menetrend
szerkesztő pedig tudja, hogy az általa 

\ 

készített menetrend bizony sokszor fel
borul. lassújelek, műszaki hibák miatt. 
Mégis úgy érzem, hogy az utas sokkal 
inkább elfogadja a rendkívüli esetben 
történő csatlakozás elmulasztást, korrekt 
és kulturált utas tájékoztatás mellett, mint 
a szerkesztett buta menetrendet. 

Levelem megírásánál sem kötekedő 
szándék, sem rosszindulat, sem egyéni 
érdek nem motivált. (Bár meg kell, 
hogy jegyezzem, a konkrét időpont több 
kol_légát is érint esetenként. Hiszen a 
nagyon jó ,.fekvésű", Budapestről az 
iskolai illetve ügyintézőidő után 17 óra
kor induló IC utasai között sokszor van
nak józsai, sárándi, balmazújvárosi kol
légák is, akik a 20-25 percnyire lévő 
otthonuk felé tartó vonatoknak Debre
cenben már csak a zárlámpáit láthatják 
az IC hátsó peronjáról, további 20 per
ces útjuk folytatásához pedig elmennek 
autóbuszt keresni. Esetleg várnak órá
kig. Valamennyiünk és a „mundér" be
csülete érdekében remélem, hogy már a 
tiszalöki vonalon a közeli jövó'ben vár
ható menetrendi korrekciókkal esetleg 
összefüggésben, a fent említett kirívó 
esetek is mieló'bb megszűnjenek. 

Mindig bízva a kedvező válto
zásban, tisztelettel 

SZABÓ ISTVÁN 

Debrecen, István út 69. TV. 12. 
- ez idő szerint a debreceni pálya
gazdálkodási főnökség főmérnöke. 

Semmelweis-nap után bírál a szakápoló 

A képzéssel 
sem tart lépést 

a fizetés 
A budapesti MÁV kórházban a 

betegek gyógyulása és ápolása több 
évtizedes hagyományra tekint 
vissza. Az intézet 1927-ben épiilt és 
az 1950-es államosításig a MÁV Be
tegbiztosító Intézet kórháza volt. A 
kórház azóta is elsősorban a vasutas 
betegek gyógyítását szolgálja. A be
tegek nagy része vasutas, ezért fog
lalkozásukból is adódó speciális 
betegségeik ellátására is felkészült. 
Természetesen a vasutas igényjogo
sultak mellett hozzátartozókat és 
más területről érkező betegeket is 
J oga4nak. A kórházban orvostan
hallgatók gyakorlati oktatása is f o
lyik. ;Az intézet ugyancsak részt vesz 
az ápolónőképzésben, a kórház az 
Egészségügyi Főiskola oktatókór
háza. 

Az intézet főigazgató-főorvo
sa dr. Kamuti Jenő. 

Az újságírónak Janza 
Istvánné, mb. intézeti vezető-főnő
vér volt segítségére. A javasolt nővé
rek és ápolók közül Bilincsi Zsuzsa 

diplomás- és intenzív szakápoló 
mutatkozik be. 

Bilincsi Zsuzsa 1989-ben Be
rettyóújfaluban, az Arany János Gim
názium- és Egészségügyi Szakközép
iskolában érettségizett. Még abban az 
évben, szeptemberben a MÁV kórház 
bőrgyógyászatán kezdett, s nemsoká
ra a felnőtt szakápoló képzésre isko
lázták be. A tízhónapos szakmai gya
korlatot elvégezte, közben saját kéré
sére I 991-ben az idegsebészetre, az 
intenzív osztályra került. Azóta is ott 
dolgozik. 1997-ben a Hajnal Imre 
Egészségtudományi Intézet négyéves 
levelező tagozatán főiskolai diplomás 
ápoló szakot végzett. Ezt követően -
1999-2000-ben a SOTE-n. Pénzes 
István professzor által vezetett inten
zív szakasszisztens képzésben vett 
részt. Bilincsi Zsuzsa jó szívvel em
líti a kórház vezetőségének, az osztály 

orvosainak és kolléganőinek - ez 
utóbbiak sokszor helyettesítették -, 
hogy a munka mellett a fent említett 
képesítéseket megszerezhette. Tudom 
- mondja Zsuzsa -, hogy a hazai 
egészségügyi képzés sokba kerül. Az 
ápolónó1c - és ápolók magasan kép
zettek, a követelmények magasak, s 
ezekkel a fizetés nem tart lépést! A 
minőségbiztosítási követelményrend
szer életbe lépett, amely bizony sok 
adminisztrációval jár. Az intenzív 
osztályon hat beteget általában két 
nővér lát el. Az olykor fellépő nővér
hiány miatt voltak esetek, amikor hat 
betegre egy nővér felügyelt. 

A Semmelweis-nap alkalmá
ból Zsuzsa részére huszonötezer fo
rintot számfejtettek, s ez nem volt 
felemelő. Mások ettó1 még keveseb
bet kaptak! Az először bejelentett 
százezer forinthoz képest ezek az 
összegek megalázóak, nem éppen 
lelkesítőek. Vannak ápolónők, akik 
ezeket a pénzeket n·em tekintik meg
becsülésnek és a pályát, hivatásukat 
elhagyják. 

Az idegsebészeti intenzív terá
piás osztályon magas színvonalú, 
lelkiismeretes csapatmunka folyik. 
Hivatásukat valamennyien szeretik. 
Zsuzsa is. 

Az újságíró Bilincsi Zsuzsa fi
zetése iránt alig mert érdeklődni. Ő 
mégis nyomatékosan kérte: ,,írja le, 
a bruttó alapfizetésem - három mű
szakban - 45 ezer 400 forint!" 

Ezután pedig az a kérdés, a ma
gyar társadalom belátja-e, hogy az 
egészségügyben dolgozók felháborí
tóan alacsony bérezést kapnak, s va
jon a civil szervezetek ennek változ
tatásáért kiállnak-e? 

„Ilyen helyzetben távolabbi 
terveimről -mondja Bilincsi Zsuzsa, 
diplomás- és intenzív szakápoló -
beszélni aligha lehet." 

Széplaki Kálmán 
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A sínmezők mentén egész pályás letámadás 

A kisajátítás határokon belül 
Valamikor régen, még a vegyszeres 

gyomirtás bevezetése előtt kisiskolások 
ezrei töltötték szorgos munkával a nyá
ri iskolai szünetet a sínmezők végtelen
jében „gazolással", fűtisztítással. Évek 
óta hiányoltam ó1cet - mert hiszen a 
modem technológia ellenére -, bizony 
szükségesnek látszott jelenlétük, mun
kájuk. Ezeknek a gyerekeknek köszön
hetően tiszta, gyommentes volt a pálya 
az állomásokon éppúgy, mint a nyílt 
vonalon. De tiszta volt a sínmezó1c mel
lett húzódó vasúti terület is a jószágtar
tó vasutasoknak köszönhetően. Az őr
házakban lakó pályaőrök, váltókezeló1c 
többsége még teheneket is tartott, mert 
kellett a takarmány, amit a természet bő 
kézzel biztosított. 

Jó ideje azonban legfeljebb csak a 
,,préritűz" tette tisztába a sínmezők mel
lett húzódó területeket, ahol méteresre 
nőtt kórók, fűtenger takarta jól rosszul 
a környék szemetét, jelezvén, a közel
ben emberek élnek és állomás követke
zik. Tüskés szederindák óriási szövevé
nyei, cserjék, bokrok szigetei szaporod
nak, gazda hiányáról, illetve hanyagsá
gáról árulkodván. 

A vasúti építmények, épületek ha
sonlóan kedvezőtlen összképet mutató 
állapotáról már több írásban tájékoztat
tuk lapunk olvasóit titokban, de őszin
tén remélve, hogy elóöb utóbb történik 
valami. És láss csodát a helyzet válto
zóban van. Úgy tűnik, a változatlansá
ga által elénk táruló pusztulás látványát 
- mások - az illetékesek is megunták és 
tettek, tesznek ellene, változtatnak a vál
tozatlanságon. Jól teszik! Az újból 
,,szolgálatban" álló, felújított, megfiata
lított épületekben ismét élénk „forga
lom" tapasztalható attól függően, hogy 
milyen új feladatot kaptak új köntösük
ben. A helyreállíthatatlanok közül töb
bet már hiába keresünk, kevés segítség
gel végleg eltűntek, betöltve dicsőséges 
szerepüket hosszú évtizedeken át. 

Ámde változás jeleit tapasztalhattam 
a közelmúltnapokban a sínmezó1c men
tén is. Jó néhány sárgamellényes, vas
utasnak látszó ember - mint régen a bú
zatáblában aratók - egymást követve ka
száló mozgá�sal vezette zümmögő masi
náját. Mögöttük kis túlzással .,a golfpálya 
simaságú'' tiszta terep maradt, miközben 

1997-ben még sok ilyen elhagyatott, ganert áltomást kaphattunk lencsevég
re. A felvétel valahol Baranyában készült. Leírható: Ez volt a múlt. 

újabb emberek m(íanyag zsákokat töltöt
tek meg a levágott fűvel. majd teherau
tók szállították cl az összegyűjtött szeme
tet, a szabadlátást is gátló bokrok marad
ványait. ismét megfosztva a krónikást a 
,.földön heverő" témától. Van ott s egye
bütt továbbra is bőven. sajnos. 

Bánja kánya. hátha hagyománnyá 
válik a tisztaság, elrettenti a renitense
ket. hogy szemétdombbá tegyék a vas-

Fotó: Szalai Csaba 

útoldalakat. Az .,egész pályás támadás" 
talán győzelemmel, l\Z elhanyagoltság, a 
gazdátlanság megszüntetésének győzel
mével végződhet! Igazán időszerű lenne. 

Az egyedi cselekvések cseppjei ten
gerré duzzadva el és Iemoshatják a vas
úti területre rárakódott szennyet sok 
egyéb haszna mellett. melyet a munka le
hetősége nyújt többeknek. százaknak. 

H.K. 

HÍRLE'-Ő 

A Népszabadságból tallóztuk: 

Tüntetés helyett nagygyűlés 
Megegyezett a hat szakszervezeti szövetség 

A kormányzat munkavállaló- és 
szakszervezetellenes politikája elleni 
tiltakozás céljával demonstrációt szer
vez a hat szakszervezeti szövetség (az 
Autonóm Szakszervezetek Szövetsége, 
az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörü
lés, a Liga Szakszervezetek, Az 
MSZOSZ, a Munkástanácsok Országos 
Szövetsége és a Szakszervezetek 
Együttműködési Fóruma) november 
11-én 11 órától a Nemzeti Sportcsar
nokban. A konföderációk vezetői teg
nap a rendezvényt beharangozó sajtó
tájékoztatójukon megerősítették: olyan 
kompromisszum eredménye a nagy
gyú1és. amely „az utcára vonulás és a 
csendben maradás között" húzódik 
meg. Az utóbbi hónapokban tartott re
gionális szakszervezeti fórumokon 
ugyanis a dolgozók egyre erőteljeseb
ben adtak hangot annak, hogy érdeke
ik védelmében keményebb lépésre is el 
vannak szánva. 

Sándor László, az MSZOSZ elnö
ke azt mondta: céljuk szerint a nagy
gyűlés figyelemfelhívó szerepet tölt be, 
de fennáll az a lehetőség, hogy ezzel 
nem fejeződik be a szakszervezeti ér
dekérvényesítő küzdelem. 

A szakszervezeti vezetők mindazo-

·� ""' 

Csak emlékeztetőül! Évekkel ezelőtt a szakszervezeti jogok eltiprása egyszer 
már a parlament elé vitte a „húsosokat'!. Fotó: Szalai Csaba 

náltal hangsúlyozták. hogy pártpoliti
kától és szélsőségektől mentes,'felelős 
tanácskozásra készülnek. Békét szeret
nének a munka világában. de nem 
hagyhatják szó nélkül a munkajövedel
mek kedvezőtlen alakulását és azt. 

hogy miközben nő a dolgozók kiszol
gáltatottsága. munkajogi védelmük fo
lyamatosan csökken. 

K.J.E. 

a Népszabadság november 4-i 

számából 

Megalakult a Vasútegészségügyi 
Közhas�pú Társaság 

Központi Uzemi Tanácsa 
A Vasútegészségügyi Közhasznú Társaság (VKHT) Központi Üzemi Tanácsa 

(KÜT) 2000. október 10-én megtartotta alakuló ülését, melyen részt vett és fel
szólalt dr. Kovács Lajos, a VKHT ügyvezető igazgatója. 

Tájékoztatójában vázolta a KHT jelenlegi helyzetét és az e év legfontosabb 
feladatait. Felszólalásában hangsúlyozta, hogy igényli az új testület közremú1cö
dését a VKHT előtt álló feladatok megoldásában (pl. SzMSz-módosítás, KSz-ter
vezet megvitatása, stb.). 

Ezt követően a testület tagjai nagy többséggel dr. Kenyeres András (Hévízről) 
reumatológus és ortopéd szakorvost, a VSZ tagját választották meg a VKHT KÜT 
elnökének. 

A résztvevők Nagy Józsefnét. a Debrecen VEK VSZ tagját és Hegedűs Kata

lint (Egészségügyi Ellátó Főnökség, Budapest) független delegáltat döntő több
séggel KÚT-alelnöknek megválasztották. 

A testület ezt követően dr. Kenyeres András javaslata alapján 3-3 fős ad hoc 
bizottságot hozott létre, akik októberben kidolgozzák a KÜT ügyrendjét, az üze
mi megállapodást és a KÜT ülésrendjét. 

A VKHT KÜT soros ülésére várhatóan november 9-én kerül sor, ahol a fenti 
dokumentumok megvitatását tervezi az új vezetés. 

Az új KÜT vezetésének megválasztásához gratulálunk, a testület tagjainak 
eredményes munkát kívánunk. 

Vasutasok Szakszervezete 

Vasútegészségügyi Intéző Bizattsága 

l 
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(Nemes) 

A francia vasutasok sztrájkot 
terveznek követeléseik 

teljesítésére 
/La Vie du Rail, 2000. szeptember 27 ./ 

Hét szakszervezeti szövetség 
sztrájkra hívta fel a vasutasokat legfon
tosabb követeléseik teljesítésére. Ezek 
a következó1<: béremelés, a vásárlóérték 
megőrzése, a nyugdíjak újbóli megálla
pítása, foglalkoztatás. Érveik arra alapo
zódnak, hogy az SNCF-nél a gazdasági 
mutatók növekedése jelentkezik, de eb
ből a dolgozók semmit nem éreznek. A 
szakszervezeteknek az a véleményük, 
hogy a növekedés eredményeiből fő
ként azoknak kell juttatni, akik munká
jának ez köszönhető. 

A francia vasutaknál 1995-ben le
zajlott általános sztrájk után ez lenne a 
második ilyen méretű megmozdulás. A 
bérkérdésekben nem újak a jogviták. 
Már a 80-as években megállapították a 
viszonyszámokat a bérek és az árak 
között, 1995-ben azonban a gazdasági 
növekedés ellenére a bérek kiigazítása 
nem történt meg, ezért a szakszerveze
tek sztrájkot hirdettek. Ez év júliusában 
a 0,4 %-os általános áremelkedés miatt 
intézkedéseket hoztak, különösen az 
alacsonyabb bérkategóriákra vonatko
zóan, de ez nem volt elegendő, ezért a 
bértárgyalások folytatását követelték. 
Az SNCF igazgatósága által javasolt 
egyezményt a munkabérekre egy szak
szervezet sem írta alá. Az egyes szak
szervezetek nettó 1.500 Frank emelést, 
a CFDT nettó 7.800 Fran.Js:, míg a leg
nagyobb szakszervezet a CGT bruttó 
8.500 Frank minimális bért javasolt. 

A foglalkoztatás terén az SNCF sze
mélyzeti igazgatója kijelentette, hogy 
2000 év eleje óta 6500 új vasutast vettek 
fel. Az előirányzat szerint 2001 végéig 
kb. 25000 új vasutast fognak alkalmaz
ni, amely megoszlik az egyes szakszol
gálati ágak között. Az SNCF-nek 174200 
alkalmazottja van teljes munkaidóöen és 
178900 szerződéses viszony alapján. 

Elegendő ez? Nem olyan biztos, 
mivel a 35 órás heti munkaidő beveze-

tésével és ennek kapcsán 25000 új dol
gozó felvételével a bérek bizonyos mér
séklése következett be. A szakszerveze
tek azonban azokat a dolgozókat akar
ják előnyben részesíteRi, akikre a 
megnövekedett forgalom lebonyolítása 
hárul. Bizonyos számítások mintegy 
300 többletvonatot irányoznak elő a leg
frekventáltabb hónapra, júliusra, ami a 
rendező-pályaudvarok telítettségét je
lentheti. Ezért a személyzeti állomány 
felemelése szükséges, ami szerepelt a 35 
órás heti munkaidő bevezetéséről - a 
szakszervezetek által is aláírt - egyez
ményben. Ez teszi lehetővé azt, hogy a 
dolgozók a megnövekedett szabadidőt 
megfelelően tudják kihasználni. A CGT 
a maga részéről emlékeztet arra, hogy a 
forgalom növekedése közel 3 milliárd 
Frank bevételt jelent egy évben az 
SNCF-nek. 

A bérkérdés témája egyébként nem 
az egyedüli, amely előidézi a vasutasok 
mozgalmát. Október 19-re a vasutasok 
akciónapot hirdettek Párizsban, ahol a 
jelszavak élén állt az európai liberalizá
ciótól való félelem, a közútnak és a vas
útnak nyújtott eszközök közötti egyen
súly biztosítása és pótlólagos beruházá
sok iránti igény. Az SNCF elnöke, 
Louis Gallois, emlékeztetve a 0,4 %-os 
általános árnövekedésre, a következőket 
jelentette ki: ,,Túlmehetünk ezen? Úgy 
vélem, meg kell őrizni az egyensúlyt a 
bérek, új munkaerők felvétele és a nö
vekedéshez szükséges beruházások kö
zött." 

A tárgyalások tovább folynak az 
SNCF vezetése és a szakszervezetek 
között. A legutóbb szerzett információk 
szerint úgy tűnik, hogy az SNCF előny
ben részesíti a bizalmat, a tárgyalásokat 
az új szakaszról és a hatékonyság sze
rinti irányítást, amely új alapul szolgál
hat a szociális kérdések rendezésére. 

Fordította: Hajós Béla 
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Forró üdvözlet 
a magyar vasutasoknak 

A Vasutasok S::.aks::.en·e::.ete nem::.etkö::.i kapcsolataiban kiemelkedő 
s:erepet jut a Non·ég Vasutas S::.aks::.en·e:etnek, amely 2000. október 
9-e és 12-e kö::.ött tartotta Nem::.eti Kongress::.usát. A rende::.rényre 
Dúnia, Fimwrs::.ág, Sl'édors::.ág, Németors::.dg, Aus::.tria, Sl'ájc és Ma
gyarors::.ág ( VSZ) ,·asl/tas s::.aks::.en-e::.etei kaptak meghfrást. 

A szakszervezet belső ügyei
vel kapcsolatosan arra kérte a 
kongresszust. hogy olyan dönté
seket hozzanak. amelyek na
gyobb mozgásteret, rugalmassá
got adnak a központi vezető tes
tületeknek. 

Állítsuk meg 
a süllyedést! 

TISZ TÁZÓ VITA A SZAKSZERVEZETEK MEGERŐSÖDÉSÉÉRT 
K RITIKÁK • OKOK • ÖSSZEFÜG G ÉSEK• TENNIVALÓK 

KÁRPÁTI SÁNDOR ROVATA 

A külföldi vendégek nevében 
dr. Márkus Imre, a Vasutasok 
Szakszervezete elnöke köszön
tötte a kongresszust. A V SZ el
nöke beszédében kiemelte a vas
utas szakszervezetek nemzetközi 
összefogásának jelentőségét, a 
globalizálódó tőkeérdekkel szem
beni összehangolt fellépést, a 
vasutasok szociális vívmányai
nak megőrzését. Mint mondta: 
.. A sínek l'ilága nem ismeri a:.: 
ors::.ághatcírokat. Munkahelyei
nek is lassan nemzetkö::.ivé, ha
tárok nélkülivé kell válniuk. A 
s::.ociális l'Íl'mcínyokat a munka
helyeket csak s-;:,oros nemzeten 
belüli és nemzetkö-;:,i összefogás
sal tudjuk megvédeni''. 

A legjobb tagtoborzó 
az eredményes érdekvédelem 

- vallja Lux Judit kutató, 
a történelemtudományok kandidátusa 

- Mi a véleményed arról a::. es::.mecse
réroi, amely egy év óta folyik e lap 
hasábjain a magyar s-;:,akszen·e::.etek 
hely::.etéroi és jövőjéró1? 

Alsó sor, balról: Kjell Naess titkár, Arne L. Drablos információs 
titkár, Knut Svardal titkár. Felsó' sor, balról: K,jell Atle Brunborg 
alelnök, Ove Dalsheim elnök, Jane Brekkhus Saethre alelnök 

- Nagy szükség van manapság a 
tisztázó vitákra. Különösen olyanokra, 
amelyek egy témakört több oldalról és 
több szereplővel járnak körbe. Ez azért 
is hasznos, mert az önmagukban lévő 
belső kétségeket, dilemmákat segítik 
felszínre hozni és új megvilágításba 
helyezni. Ezért javasolnám, hogy akik
nek és akikről szólt ez a gondolatcse
re, azokkal beszéljük meg országszerte 
ennek hozadékát, főbb tanulságait. 

A
megnyitó beszédben O\'e 
Dalsheim elnök kiemelten 
szólt a norvég vasutak átala

kítási kísérleteiről. Elmondta. 
hogy nem látják értelmét, elő
nyét annak, hogy a vasút rész
vénytársasággá alakult át. 

Az elnök felhívta a kong
resszuson jelen lévők - köztük a 
közlekedési minisztériumi kép
viselő, a vasút vezérigazgatója 
és helyettesei - figyelmét a köz
lekedéspolitika társadalmi fe
lelősségére, ezen belül a vasúti 
közlekedés fontosságára. kihang
súlyozva a környezetvédelem el
sődlegességét. .Beszédében arra 

kérte a politikusokat, hogy ne a 
rövidtávú tőkeérdeket, hanem a 
nemzet érdekeit tartsák szem 
előtt a vasúttal kapcsolatos dön
téseik meghozatalakor. Ove 
Dalsheim figyelmeztetett arra, 
hogy a vasút és a közlekedés át
alakításában senki sem tehet lé
péseket addig. amíg a szakszer
vezetekkel nem egyeztették a 
feladatokat. Kemény szakszer
vezeti harcot helyezett kilátásba, 
amennyiben a dolgozók szociá
lis jogaihoz hozzányúlnak. A 
közlekedés, a vasút nem fog mű
ködni állami dotáció nélkül, je
lentette ki az elnök. 

Márkus Imre felhívta a kong
resszus résztvevőinek figyelmét 
arra. hogy Magyarországon mun
ka törvénykönyve jogharmoni
zációja címén milyen szélsősé
gesen munkavállaló-ellenes fog- - Mit gondols::. arról: váltásban van 

lalkoztatásra törekszík a kor- jelenleg a s::.akszerve::.eti mozgalom? 

mány. Ha igen, akkor mi ennek a::. iránya és 

A kongresszuson - amely jellem::.ője? 

újabb négy évre megválasztotta - Igen, úgy látom, váltásban vannak 
a szakszervezeti vezetőket - le- a szakszervezetek. Történelme során a 
hetőség nyílt a hagyományosan szakszervezeti mozgalom mindig ki 

. jó finn-magyar kapcsolatok újra- tudta magának szenvedni a feladatok 
indítására, és a német és a ma- sorrendiségét. Erre most is adódik jó 
gyar vasutas szakszervezet kap- példa. Ha mondjuk megkérdeznék, 
csolatának bővítésére is. hogy a rendszerváltás óta eltelt tíz év 

Dr. Márkus Imre óta mit tart sikeresnek a munkavállaló, 
akkor legtöbben ma már azt válaszol-

Szakszervezeti 
oktatás angol módra 

7 nák: a kollektív szerződést. És ez jó 
dolog. Ebben benne van annak tudo
másulvétele, hogy a liberalizált piac
gazdaságban szűkre szabott a szak
szervezet mozgástere. Ezért az a leg
fontosabb, hogy tárgyalásos úton meg-
egyezzen a munkavállalók élet- és 
munkakörülményeit leginkább befo
lyásoló témakörökben: a bérekben, a 
foglalkoztatásban, a munkaidőben. a 
szociális juttatásokban, a végkielégí
tések mértékében, vagyis kössenek 
biztonságot nyújtó kollektív szerző
dést. 

Az angol szakszervezeti szövetség. a TUC ok
tatással foglalkozó szervezetének munkatársai 
magyarországi látogatásuk során Balatonfüreden 
találkoztak az MSZOSZ kebelébe tartozó érdek
védelmi tömörülések tisztségviselőivel. A három
napos szemináriumon a MÁV képviseletében 
Papp Zoltán, a V SZ Oktatási Bizottságának ve
zetője. a szombathelyi Területi Képviselet titkára 
is kifejthette nézeteit. 

A tanácskozás résztvevői megtudhatták. hogy 
a WEA közel száz esztendős múlttal büszkélked
het. Az 1903-ban megalakult munkás művelődési 
egyesület a műveltség, a kreativitás és az egyen
lőség eszméit tűzte zászlajára. Azóta a szervezet 
behálózta Angliát és a városok, falvak nagy ré
szében fellelhetők irodái. A gazdasági élet teljes 
vertikumát felölelő képzéseket kínál a TUC tag
ságának. Eredeti célkitűzései az előző századelő
höz képest semmit sem változtak. Az új évezred 
küszöbén is a tudás révén szeretné kedvezőbb 
helyzetbe juttatni a munkavállalókat. Manapság 
az ,.LLL" mozaikszó tartalma, a „tanulás egy 
egész életen át'" szlogen jegyében szervezi a kü
lönböző tanfolyamokat. amelyek időtartama a ki
lenc órás felkészítésektől a két éven keresztül tar
tó képzésekig terjed. 

A megbeszélésen az is elhangzott, hogy az an
gol munkavállalók 40 százaléka funkcionális 
analfabéta, bonyolultabb szövegek értelmezésére, 
számkombinációk megfejtésére nem képes. E hi
ányosság viszont a munkavégzés során nehézsé
geket okoz. A WEA hálózat tevékenysége során 
többek között e jelenség fokozatos felszámolását 
is szeretné elérni. A munkanélkülivé válók szá
mára ugyancsak segítőkezet nyújt a szervezet. A 
gazdaság igényeivel összhangban lévő .. testre 
szabott" szakmai képzéssel támogatja az átmene
tileg bajba került emberek elhelyezkedését. 

A munkavédelem szintén a kiemelt tevékeny
ségek közé sorolható. A biztonságtechnikai okta
tások a kínálati paletta szerves részét képezik. A 
sérült, csökkent munkaképességű állampolgárok 
ugyancsak bekopogtathatnak a WEA irodáiba, hi
szen számukra a munkahely felkutatásában és az 
oktatásban egyaránt támaszt jelent a szervezet. 

A kisebbségi csoportok, a bevándorlók társa
dalmi beilleszkedését megkönnyítendő különbö-

ző programokkal rendelkezik az oktatási cent
rum. E csomagban olyan nélkülözhetetlen szol
gáltatások is szerepelnek, mint például a nyelv
tanítás. A tanfolyamok segédletével a polgári jo
gok ismerete, a háztartási és higiénikus tudniva
lók, valamint a számítógép használatának elsajá
títása, az angol történelem és kultúra világának 
megnyitása, az új haza hagyományainak és ér
tékrendjének . .lélekközelivé" tétele mind-mind 
az alkalmazkodás és megélhetés szolgálatában 
áll. 

Az angol gyakorlat szerint a szakszervezetek 
igénye szerint kurzusokat indítanak a WEA szer
vezésében, amelyeket végighallgatva a tisztség
viselők jogi, munkaügyi, kommunikációs isme
retekkel gazdagodnak. 

A szigetország szakszervezeti szervezettsége 
példás, hiszen hétmillió munkavállaló tartozik a 
TUC szervezetéhez. Az angliai kormányok már 
régen felismerték, hogy a szakszervezeti érdek
védelem és az állami feladatkör több szeleten ösz
szekapcsolódik. Így a WEA költségvetéséből a 
központi költségvetés hozzájárulása sem hiány
zik. Különösen az emberjogi és szociális gondok 
orvoslásában vállalt tevékenységeket dotálja az 
állam. A Balaton-parti őszi tanácskozáson a 
WEA tevékenységének elemzésén túlmenően az 
oktatás és a szakszervezetek megújulásának ér
dekében a jövőbeni feladatokat is górcső alá vet
ték a szakemberek. Szó esett a „Virtuális Akadé
mia" létrehozásáról, a távoktatás jelentőségéről, 
továbbá a WEA és az MSZOSZ további együtt
működését akadályozó tényezőkről, valamint a 
kooperáció új területeiről. A két szervezet képvi
selői a tanácskozások utáni kötetlen beszélgeté
seken. az oktatás-képzés· tükrében, a jelenlegi 
gyakorlatról és az eljövendő évek kihívásairól 
ugyancsak eszmét cseréltek. 

Papp Zoltán tapasztalatait összegezve azt is el
mondotta, hogy a szakszervezeti konföderációk 
által létrehozandó oktatási központ tevékenysége 
hazánkban is segíthetné a munkavállalók min
dennapi küzdelmét a megélhetésért. A minta 
adaptálásra érdemes, hiszen a képzési, támogatá
si rendszer elterjesztése nemcsak a mozgalom te
kintélyét, hanem a tagok bizalmát is erősíthetné. 

odri 

Váltást látok abban is, hogy miután 
individualizálódott a munkavállaló, 
csak a saját túlélésén gondolkodó em
berek helyett közösséget kereső tár
sakkal találkozik. S ebben az is kife
jezésre jut, hogy például nem akarják 
megtagadni a szakszervezetek olyan 
hagyományos ünnepeit, mint a Május 
Elseje, az Építők Napja, a Bányász
nap, a János napi nyomdász ünnep, s 
remélhetően születnek új hagyomá
nyok is, mint amilyen az idén elő
ször megrendezett sikeres budafoki 

! szakszervezeti szüret. Megváltozott 
tehát az a sulykolt kép a szakszerve
zetekről, hogy azoktól segélyt és Mi
kulás csomagot várnak, bár ez sem el
ítélendő, hiszen szükség van a szoli
daritás, az egymásra figyelés minden 
formájára. 
- Apropó, s::.olidaritás. Hogyan állunk 
most ez::.el a szóval, fogalommal, a 
szakszervezeti mozgalom egyik legfon
tosabb értékével? Annál is inkább kér
de::.em e::.t, mert erró1 erősen megos::.
lanak a vélemények. 

- .Sokan mondják, hogy kiveszett a 
s,zolidaritás a ma munkavállalójából. 
En meg azt gondolom, hogy a munka
harc szolidaritása éppen most kezd át
értékelődni. Ehhez persze szükség van 
olyan háttérre, amely közelebb hozza 
a szakmákat, az embereket, azokat, 
akik egymás mellett dolgoznak. Va
gyis az emberek kezdik újratanulni, ér
tékelni a szolidaritás erejét, értékét. A 
bizonytalanság, a veszélyeztetettség, a 
kiszolgáltatottság érzése is szervező 
erővé válik; közelebb hozza egymás-

,._ _____________ ;..... _______________________ ;;___, hoz az embereket. 

- A te jelenlegi s::.aks::.en•e::.eti mérle
ged es::.erint mit mutat? Milyen felada
tokra tennéd a hangsúlyt? 

- Maga az a tény, hogy a szakszer
vezetek túlélték a mögöttünk hagyott 
évtizedet, bizonyíték a szervezett dol
gozók mozgalmának életerejére. Arra, 
hogy képesek a megváltozott társadal
mi, gazdasági, politikai körülmények 
között dolgozni, képesek a kor kihívá
saira válaszolni. Igaz, hogy csökkent 
a taglétszám, de apadt a munkavállalói 
létszám is. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy nem kell tagtoborzással foglal
kozni. Csak ne feledjük: a legjobb tag
toborzási érv a hatékony érdekvédelmi 
munka. 

S ezt nemcsak én mondom, hanem 
így érzik maguk a munkavállalók is. 
Ezért kell, hogy a szolgáltató szak
szervezet jó biztosítást ajánljon, jogi 
képviseletet nyújtson az arra rászoru
lóknak. De a szakszervezet - hagyo
mányaihoz híven - őrzi a kulturális ér
tékeket, fenntart - ha nehezen is - mű
velődési intézményeket, mint például 
a vasas- és bányásszakszervezet, ép
pen a közösségi élet, a kultúrálódás ér
dekében. 

Egyre fontosabb szerepe van a tá
jékoztatásnak, az információknak, a 
képzésnek és továbbképzésnek. Ezért 
nélkülözhetetlenek a szakszervezeti 
lapok. azok a kiadványok, amelyek 
érvanyagot szolgáltatnak a munkaa
dókkal történő tárgyalásokhoz. megál
lapodásokhoz. 

Fontos jelzés napjainkban, hogy 
egyre több egyetemen indult be a 
munkaügyi kapcsolatok szak, a mun
kaügyi témakörök oktatása. Több 
nyelvet beszélő fiatal szakemberek se
gíthetik a szakszervezetek nem 
könnyű munkáját. A nagy szakappará
tussal rendelkező munkáltatóknak 
ugyanis csak úgy lehet méltó partnere 
a szakszervezet, ha megfelelő háttér
anyagokkal. szellemi bázissal rendel
kezik. Ezért biztató annak a felisme
rése, hogy újra kell építeni a mozga
lom kutatóintézetét, meg kell erősíteni 
a szakszervezeti nyilvánosságot segítő 
médiapolitikát. 

Tulajdonképpen olyan problémák
ról és tennivalókról van szó, an1elyek 
több mint száz éve életre hívták a 
szakszervezetet, s amely a változó kö
rülmények között is fennmaradt, vívta 
munkaharcát a dolgozók élet- és mun
kakörülményeinek javításáért. Tette ezt 
a legkülönbözőbb szintű rendszervál
tások közepette, s teszi ezt továbbra, a 
jövőben is. 

- kárpáti -
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,, Kezdetben volt a tett!'' November 11-én, ha a kormány 
nem is, az Isten szerette a szak
szervezeteket. Kellemes langy

meleggel áldotta meg nagygyűlé?ü
ket, hozzá még a nap is sütött. lgy 
azoknak. akik a Sportcsarnok védett 
falain kívül rekedtek, már csak a sör 
meg a virsli hiányozhatott ahhoz. 
hogy a novemberi őszben is majáli
son érezzék magukat. Legalábbis ez 
volt a feeling. 

Az időjárás adomány volt. ám a 
helyről maguk a szakszervezetek 
döntöttek. A csarnokba mintegy 
3000 ember fér be, ebből is látszik, 
hogy a rendezők nem is számítottak 
százezres tömegre. Nem tudom, há
nyan lehettek. de ha a Napi Magyar 
Nemzet (és Sportfogadás) ötezret 
tippelt, akkor ahhoz 2-3 ezret még 
n)ugodtan hozzászámolhatunk. Tény. 
hogy több ezren gyűltek össze a 
csarnok előtt is. Ez eddig rendben is 

volna, hiszen mifelénk a forradalmak 
azzal szoktak kezdődni. hogy a tö
meg nem fér be a terembe. így a szó
nokok hangját ki kell hangosítani. 
Ma már viszont kivetítőre is telik. 
így a szónokló fejek a tiltakozás 
szellemeként tajtékoztak a hullámzó 
tömeg felett. Hogy a tömeg nagy 
volt-e vagy kicsi - értelmezés kérdé
se. 

A szakszer\'ezetek legitimációját 
általában két mutatóval mérhetjük. 
Az egyik a szervezettség (a taglét
szám aránya azokhoz a rétegekhez 
képest. amelyeket képviselnek). A 
másik a mozgósító erő: az. hogy az 
egyes akciókat mekkora tömeg tá
mogatja. Persze ezeket a mutatókat 
nem szabad abszolutizálni. hiszen 
országonként különbözhetnek a 
nemzeti tradícióktól, a politikai kul
túra jellegétől. a munkaerőpiaci nyo
mástól, a politikai helyzettől stb. 
függően. A francia szakszervezetek 
szervezettsége alacsonynak számít. 
Mégis. ha kellett (a kilencvenes évek 
elején), egymillió embert vittek Pá
rizs utcáira, hogy megvédjék az ál
lami iskolákat. A citoyenhagyomá
nyokba beépült a közös cselekvés 
szolidáris tisztelete is. Kelet-Közép
Európában a lengyel társadalom 
mozgósítható leginkább. ez a Szoli
daritás által életre hívott és már a 
nyolcvanas évek elején intézménye
sült. civil társadalom polgári hagyo
mánya. Magyarországon a szakszerve

zetek szervezettsége nagyjá
ból megfelel a nyugat-európai 

átlagoknak (magasabb, mint a fran
cia, alacsonyabb. mint a német). de 
a szervezett civiltársadalom polgári 
hagyományai fejletlenek. A társada
lom atomizált, a szolidaritás vagy a 
politikai önszerveződés értékei ke
véssé nevelődtek bele az emberekbe. 
A legnagyobb rétegek érdekérvénye
sítő képessége gyenge és kevéssé in
tézményesült. A rendszerváltás óta 
tömeges sztrájkmozgalom nem volt. 
A magyarok a kemény sztrájkmoz
galom helyett inkább a szimbolikus 
politikai tetteket (tüntetéseket, utcai 
demonstrációkat) támogatják, ha a 
mozgósítás jelszavai racionálisan be
láthatók és érzelmileg átélhetők. Ha 
ezek a feltételek adva voltak, akár 
50-80 ezren is kimasíroztak a Kos
suth térre. Ehhez képest a néhány ez
res tömeg kicsinek számít. Különö
sen, ha figyelembe vesszük, hogy hat 
konföderáció közös felhívására jöt
tek össze a népek. Persze az is hoz-

zátartozik a képhez, hogy a mostani 
kormány nem bánik kesztyűs kézzel 
a szakszervezetekkel. A szakszerve
zetek gazdasági és politikai befolyá
sai az új kormánykoalíció már a tb
önkormányzatok felszámolásával és 
a tb-vagyon államosításával is radi
kálisan visszaszorította. A kormány 
ezzel a befizetők (a munkavállalók 
és a munkáltatók) szerzett demokra
tikus jogait csorbította, megvonván 
részvételi és ellenőrzési jogaikat az 
általuk befizetett tb-vagyon felett. 

Az új kormány az érdekegyezte
tést intézményesen kiürítette (adó- és 
költségvetési kérdésekről pedig szó 
se essék), majd mélypontra hűtötte a 
társadalmi párbeszédet. amit az EU 
gazdasági és szociális bizottsága 
márciusi jelentésében szóvá is tett. 
Az előzetes egyeztetéseket utólagos 
konzultációk váltották fel. Ez külö
nösen súlyosan érintette a költségve-

Fotó: Szalai 

tési szféra munkavállalóit. hiszen ők 
csak a költségvetési tör\'én) parla
menti vitáját megelőző egyeztetési 
alkukban éiyényesíthetik követelése
iket. ( A KIET gyakorlati felszámolá
sával az egyes közalkalmazotti réte
gek alkuja ágazati szintre csúszott 
vissza; eltűnt a közalkalmazottak 
helyzetéért viselt egyetemleges álla
mi felelősség.) A minimálbér ügye is 
beszédes. A �inimálbér nem függet
len változó. Onkényes megváltozta
tása kiszámíthatatlan hatással lehet a 
munkaerőpiacra. a bér- és jövedelmi 
viszonyok egyensúlyára. A törvény 
azért ad ebben együttdöntési jogot a 
munkáltatóknak és a szakszervezetek
nek. mert nekik kell szembenézniük a 
minimálbér változásának gazdasági és 
társadalmi következményeivel: a fog-

, lalkoztatási feltételek megváltozásá
val. a feketemunka és a részfoglalkoz
tatás arányának növekedésével, a jö
vedelmi arányok eltorzulásával. 

A decembertől februárig hullám
zó vasutassztrájkok idején a me
nedzsment nem engedett. s legyőzte 

a szakszervezeteket. Egy állami vál
lalat menedzsmentje (tekintettel a 
költségekre) nem tarthatott volna ki 
tulajdonosi felhatalmazás (parancs?) 
nélkül. Az állam viszont a jelek sze
rint elszánta magát arra, hogy a leg
jobban szervezett közlekedési szak
szervezetek legyőzésével pacifikálja 
a szakszervezetek. Nem sikertelenül. 
A sztrájktörvényhez (miután kéthar
mados) nem nyúlhat a koalíció, de 
megtaníthatja a szakszervezeteknek 
az új játékszabályt: a közszférában a 
kormánnyal szemben sztrájkolni, bár 
nem tilalmas, nem érdemes. 

A munka törvénykönyvének re
formja sem kifejezetten munkaválla
ló-barát. A szakszervezetek ebből az 
alkuból sem jöttek ki jól. Már a 
munka törvénykönyve korábbi 1999-
es módosításánál sem csak a láncai
kat veszítették el. (Hanem egyebek 
mellett a kollektívszerződés-kötési 
monopóliumukat.) A mostani módo
sítások már oly mértékben megerő
sítik a munkáltatók jogosítványait a 
munkavállalókkal szemben, hogy a 
vállalati szakszervezetek még olyan 
alapvető kérdésekben sem lesznek 
képesek tagjaikat megvédeni, mint a 
munkaidő napi, heti, havi beosztása 
vagy a különböző telephelyek közöt
ti munkaerő-átcsoportosítás. 

Aszakszervezetek azzal is szembe
sülnek, hogy jogosítványaik és 
befolyásuk gyengülése támoga

tottságukat is gyengíti. Kevesebb ered
ményt tudnak felmutatni, noha a velük 
szemben álló felek (a munkáltatók és 
a kormány) mozgástere. a stabil és 
növekvő gazdaság bázisán növek
szik. Volt tehát tétje a novemberi 
nagygyűlésnek. Mégsem csak a sör 
és a virsli hiányzott a majálishoz. 

Az előzetesen kiadott állásfogla
lásban a szakszervezetek felsorolták 
sérelmeiket és követeléseiket. A 
munkavállalóknak és a nyugdíjasok
nak követelt nagyobb kenyér. a köz
szférának követelt nagyobb bizton
ság mellett „valódi érdekegyezte
tést" és A munka törvénykönyvéről 
érdemi párbeszédet követeltek . .. Le
járt a diktátumok ideje!" - olvasom a 
papíron. de A hangszórók is ezt har
sogják. A szakszervezetek felismerték, 
hogy partneri szerepük meggyengülé
sét csak politikai legitimációjuk erő
sítésével ellensúlyozhatják. Ehhez 
pedig erőt is kell mutatniuk. 

Kérdés, hogy a szakszervezeti egy
ség megvalósul-e, vagy csupán arra a 
kérdésre kerestek választ a szakszerve
zetek, hogy lehet-e hat Trabantból 
egy Mercedest kirakni. Követik-e a 
nagygyűlést tettek, vagy ez az ese
mény is csak a deklarált egység sza
vakból formált emlékműve marad? 

.,Kezdetben vala az Ige." Csak az 
Isten és az ember törvényei ellen lá
zadó polgár mondhatta a Faustban, 
hogy ,.Kezdetben volt a Tett". 

Thoma Lá.szló 
szociológus 

Tiltakoztak 
a miskolciak is 

Az országos megmozdulást területünk három közbenső állomás meg
tétele után élte meg. 

2000. augusztus 24-én az MSZOSZ-hez tartozó Miskolci Tömegköz
lekedési Szakszervezet üzemi étterme adott helyt azon találkozónak, ahol 
a megye, a város tisztségviselő Sándor László MSZOSZ elnök beveze
tőjét követően elemezte a várható módosítást követő hatásokat. 

Szeptember 25-én Miskolc TK vendége volt dr. Márkus Imre, VSZ 
elnök, akivel e hatások vasutasságra sújtó tényeit vitattuk meg Miskolc
Tiszai pu„ Miskolc TBF és az Anyaggazdálkodási Főnökség munkavál
lalóival. Ráéreztünk a bennünket letaglózó döntésekre. 

Október 5-én a magyar szakszervezeti konföderációk észak-magyar
országi regionális konferenciáján már az egységes fellépés igénye, a ten- , 
ni akarás fogalmazódott meg. A tiltakozó nagygyűlésre való készülődés 
során a vasasok izzottak a lendülettől. Egység-összefogás-szolidaritás : 
jelszavához felsorakozván mi azt mondtuk, hogy képviseljük és érvé
nyesítjük a munkavállalók érdekeit. November 11-én, szombaton az 
5609-es vonat egy taglétszámában folyamatosan bővülő taggyűléssé vál- i 

1 tozott. Mire a Nemzeti Sportcsarnokhoz érkeztünk, megérintett bennün- • 
1 ket a nagygyűlés ereje. Valamennyiünket elkapott a lelkesedés. Sugár- J 

! zott: talpon kell maradnunk, mert ha gyengék vagyunk, elveszítjük kol- 1 

l lektív sorsunk kézben tartását. Egyetlen lehetőség a túlélésre: a szak-
szervezeti összefogás. Tíz év óta először országosan ez a hit egyesítette 

1 a munkavállalókat. 
Szendrei Géza 

1 Miskolci Területi Képviselet titkára 
1 

András bácsi nagygy(llésen 

Nem szégyen 
a melósruhá! 

Farkas András bácsi jószomszé
dom. Igaz, úgy két utcával arrébb la
kik tőlem. ám mégis gyakran össze
futunk a piacon, vagy ha a munkába 
megyek. A még most is igen daliás 
termetű öregúr, betöltötte már 68. 
életévét, általában véve nyugodt ter
mészetű, úgy állja a leghevesebb, a 
társadalmat ért rohamokat is, mint 
egy viharos tengerből kimagasló kő
szikla. Amikor pénteken hazafelé 
tartottam és összefutottunk, ez a 
nyugodt ember ritkás, őszes haja 
alatt verejtékcseppeket gyöngyöző, 
fényes homlokkal lépett elém. Szo
katlan állapotát látva, meg is kérdez
tem tőle: 

- Mi a baj, András bácsi? Csak 
nem rosszul van? 

- Nem, nem. Csak azért lettem iz
gatott, mert holnap lesz a szakszer
vezeti nagygyűlés a Nemzeti Sport
csarnokban és eltűnődtem, mi lenne, 
ha elmennék oda? Megnézném, 
hogy tényleg úgy megcsappant-e a 
szakszervezeti mozgalom ereje, mint 
ahogy azt hallja az ember manapság? 
Olyan jó lenne meggyőződni az el
lenkezőjéről. Elkísérsz, fiam? 

- Persze, én is oda készültem. 
- Na. akkor csöngess be, hogy 

úgy reggel 8 körül. 
- Rendben! - mondtam s magára 

hagytam az öregurat. 
Másnap már háromnegyed nyolc

kor a kapujában toporogtam. Be
csöngettem. Semmi válasz, semmi 
mozgás. Újból csöngettem. Megint 
semmi reakció. Már azt gondoltam. 
az öreg elaludt, vagy elindult nélkü
lem. Mikor harmadszor is a csengő 
felé nyúltam, András bácsi megszo
kott éles hangja süvített át a kis ház 
udvarán. 

- Mi van, mi van ifiúr! Türelmet
len az ifjúság? 

A hang mellé hamarosan odatár
sult a kisöreg is.. Szépen felöltözött. 
Kifényezett bakancsot, zöld munká
soverallt és jó meleg, bélelt munkás
kabátot viselt. - Tudod - magyaráz
ta, miután maga mögött bezárta a 
nyikorgó kaput, - sokat gondolkoz
tam, mit vegyek föl a mai nap. Gon
doltam, öltönyt illenék, de rám szólt 
egy belső hang: ,,Andris, meg vagy 
őrülve! Nagygyűlésre öltönyt? Te 
melós vagy! Melósruhában kell 
menned!" Hát aztán ebben marad
tunk magammal. 

A kisöreg a villamoson, majd a 
metrón is végig beszédes kedvében 
volt. Látszott rajta, szinte ég a vágy
tól, alig várja, hogy odaérjünk:. 
Ahogy beszédbe elegyedtünk, per
sze, hogy szóba került a sokat szi
dott, átkozott múlt is. - Tudod fiam, 
nem is értem, miért szidják azokat 
az évtizedeket? Jó-jó, nem volt ek
kora szabadság, de ha az ember jól 
végezte dolgát, akkor, ha szűkösen 
is, de megélt. Ma meg, mit érek a 
nagy szabadsággal, ha csak gyógy
szerre 6500 forint megy el egy hó
napban a 16 ezer forintos nyugdí
jamból. Hát erre, tudod ki vágyott? 
Én jól megvoltam a GANZ-ban har
mincegynéhány évig. 1946-ban let
tem inas, 1949-ben lettem önálló 
esztergályos. Utána beletanultam a 
lakatos. meg az asztalos szakmába 
is. Nem voltam párttag, sem szak
szervezetis. mindenki úgy szólított, 
„a kis renitens". Pedig nem voltam 
az, csak jól megmondtam a vélemé
nyemet mindenkinek. A párt egyik 
embere például jött ellenőrizni a má
sodik hároméves tervet. Valamiért az 
én brigádom nem tetszett neki. Sok 
ebben a brigádban a villámló tekin
tetű ember! Szóval jött ez a kikent
kifent elvtárs és jól megszidott ben
nünket, hogy nem jól teljesítünk, pe
dig a lelkünket is kiadtuk. Odaáll
tunk elé és azt mondtuk: - Maga elv
társ, ne papoljon. Menjen vissza az 
íróasztal mögé. Ahhoz ért. Minket 
meg hagyjon dolgozni! Erősködött. 

Hogy ez így akkor sincs rendjén. 
Meg hogy jelentést ír és abban benne 
leszünk mi is. - Nosza, rajta! - biz
tattuk. - Írja meg a jelentését elvtárs. 
De akkor azt is vegye bele, hogy mi
ért morcosok e brigádban az embe
rek: mert a munkaruha olyan, mint 
egy rongytömeg, a lábunk a cipőben 
télen megfagy, nyáron meg bepállik, 
s végül azt is írja meg, hogy már 
nagy szó, ha kezünkbe kerül egy 
.,csak" háromszor összehegesztett, 
újratákolt szerszám. Azt már szinte 
úgy kezeljük, mint a brigádunk: félt
ve őrzött kincsét. Nem szólt semmit. 
Csak nézett szomorúan, ingatta a fe
jét. Majd elballagott a gépsorok kö
zött, később láttuk, ahogy rémülten 
félre-félreugrik a kipattanó szikrák 
elől. Be voltunk ijedve, pedig nem 
jött semmilyen jelentés. 

Aztán jöttek az első nagy lét
számleépítések. Én a második, vagy 
harmadik körben estem bele. Nem 
vigasztaltak, nem sirattak meg. A Ki
váló Dolgozó kitüntetésemet mindig 
magamnál hordtam. Mikor kiléptem 
utoljára a gyárkapun, a portás, öreg 
haverom szomorúan rám emelte a te
kintetét. Könny csillogott benne. Ke
ményen, még egyszer, utoljára meg
szorítottuk egymás kezét. Közel 40 
év volt abban a szorításban, s akkor 
odaszólt. Úgy barátságosan: - Aztán 
vigyázz magadra, ,,kis renitens''! Ne
kem is könnybe lábadt a szemem. 
Ahogy kiléptem a gyárkapun, egy 
pillanat alatt odalett a negyven év. 
Mikor hazaértem, nem kellett mon
danom semmit. A feleségem érezte. 
Egy tál, forró húslevessel várt. Alig 
bírtam enni, a kezem remegett. Va
lahogy megvacsoráztam és ágyba 
bújtam. Soha nem aludtam ilyen 
nyugtalanul. 

A Nemzeti Sportcsarnok előtt sű
rű, forrongó embertömeg. Próbálunk 
előrébb furakodni. - Nincs értelme -
mondja egy középkorú, munkásru
hás férfi, - kintrekedtünk már mi is. 
Körülnézek. Úgy 5-6 ezren tolong
hattunk kint. A metsző szél ellenére. 
S ez erő! Ha ugyanis ennyi ember 
jött ide az ország minden tájáról a 
hívó szóra, hogy a novemberi őszben 
megmutassa: nincs még itt a szak
szervezetek alkonya, akkor semmi 
sincs még veszve. András bácsira 
pillantok. Arca kipirosodott, átszel
lemült. Valahogy megfiatalodott. 
Mintha újra az elvtárssal szembenál
ló, mogorva, villámló tekintetű, de 
vajszívű esztergályost látnám ma
gam előtt. Issza magába a szavakat. 

Borsik János következik a felszó
lalók sorában. Szavait szinte percen
ként szakítja meg vastaps, vagy 
fütty. Ez utóbbi nem neki szól! And
rás bácsi megbök kérges kezével: -
Nem rossz, nem rossz. Jó ez a „buli". 
Tetszik! Hiába, ahol vasutas is fel
szólal, annak van foganatja. Jó, nem 
azt mondom, hogy olyan, mint az el
ső május elsejei felvonulás, amelyen 
apám is részt vett, de határozottan 
tetszik. S ezeket a vezetőket szidják? 
Persze, biztos vannak hibáik, rossz 
döntéseik. Az akaratuk mindenesetre 
elismerésre méltó! Meg hát, ha olyan 
rossz vezetők volnának, nem jött 
volna ki ma ennyi ember? 

Valóban. Miskolcról 40, Dunaúj
városból pedig 18 autóbusz hozta a 
munkásokat. Tüntetni? Talán nem. 
Inkább szót emelni, erőt mutatni, fel
szólalni! Azo,knak, akik már azt hi
szik, vége, nincs tovább. Meghalt a 
munkásszabadság. Igaz, ezek a sza
vak nem a bársonyszékek között, a 
Parlament díszes üléstermében hang
zottak el, hanem csak egy kies, kül
városi nemzeti névre hallgató Sport
csarnokban. De itt, s így talán még 
nagyobb súlyuk volt, mint az ódon 
falak között. Nem illett volna a 
,,külcsín" az egyszerű munkástöme
gekhez. 

Berta Sándor 
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Szabad tér 

Intercity vonatokkal Európába 
„Tdjékoztatjuk Kedves Útasain- i 
kat, hogy a MÁV Rt. újonnan be- i 
vezetett -füstmentes légkört biz
tos(tó - rendelkezése szerint az 
JC vonatok tisztán, nemdohányzó 
kocsikkal közlekednek. Dohány- • 
zó utasaink részére egy e célra . 
kijelölt másodosztályú kocsiban 
biztos(tunk dohányzási lehetősé- • 
get." 

Ez a közlemény hangzik el 
újabban nap mint nap az állomáso
kon, majd felszállás után az IC vo
natok utastájékoztatójában is. 

No, végre! Valami „európai" in
tézkedés kicsiny magyar vasutunk
nál - dobban meg utas, vasutas szí
ve egyaránt. Azután felszállunk a 
vonatra és találkozunk a valóság
gal; a füstmentes légkörrel, magyar 
(MÁV Rt.) változatban. 

A
problémák a dohányzás céljá
ra kijelölt kocsiban derülnek 
ki. A kijelölt kocsiban nincs 

ülőhely (az előre megváltott IC 
pótjegy ülőhely biztosítását is je
lenti) az utazók számára. A do
hányzó helyeket vegyesen foglal
ják el a dohányzó és nemdohányzó 
utasok, így a dohányzók mellettük. 
közöttük füstölnek és füstölögnek 
- természetesen jórészt állva. A do
hányzó szakasz közvetlen szom
szédságában lévő nemdohányzó 
kocsirészben pedig - az eddiginél 
aktívabb füstölés miatt - füstös-bű
zös az egész kocsi. A dohányzó 

(Füstölgés egy füstös intézkedés nyomán) A Vasutas Hírlapban a MÁV Rt. 
Személyszállítási Szakigazgatóság 
vezetője nem sokkal beiktatása 
után úgy nyilatkozott, hogy a sze
mélyszállításban a fizetőképes ke
reslet a döntő szempont. Nos, Sza
kigazgató Úrnak jelentem, erre a 
megoldásra nincs fizetőképes ke
reslet - sőt, semmilyen kereslet. 

rész peronja szellőzetlen, hányin
gerig gomolygó füst. Ez az állapot 
méltán sérti a nemdohányzó utaso
kat, és megalázó a dohányzókra 
nézve is. Nem kell hozzá Sanda 
Ipsos, hogy megállapítsuk: a vitat
hatatlanul jó ötlethez a MÁV Rt. 
megint társított egy olyan megol
dást, amely az utasok egy részének 
az eddigieknél lényegesen rosszabb 
körülményeket „ajándékozott". 

2000. november 20-án a Buda
pest Nyugati pályaudvarról 17 óra
kor induló Hortobágy InterCity vo
nat 20-as, 21-es kocsijában csopor-

tos diákutazás volt. A dohányzásra 
kijelölt kocsi a 20-as. A dohányzó 
helyeken ülő (csak ide kaptak 
helyjegyet) diákok miatt alig-alig 
akadt jóérzésű dohányzó utas, aki 
rágyújtott volna, irány a peron. 
Nqs, a 20-as kocsi peronja kb. 2 
m -, szellőztethetetlen, kicsi és a 
füstöt „vágni lehetett volna". 
Mondta is a magáét utas. vasutas, 
pedagógus. A légkör nem volt füst
mentes. Aki ezt kitalálta, dörzsöl
heti a kezét. Vasutas nyelven szól
va „megsaruzta" a MÁV Rt. Euró
pába igyekvő vonatait. 

A MÁV Rt. Forgalmi Szakigaz
gatóság vezetője a Forgalom című 
szaklap 2000/3. számában a követ
kezőket írta: ,, ... csak pontos, meg
bízható szolgáltatással, dolgozóink 
udvarias magatartásával tudunk pi
acképes szolgáltatást nyújtani. A 
kulturált környezet, a tiszta jármű 

Ne engem nézzen! 
' 

Érdemei félreismerése okán - még anno - magas 
, beosztásba emelték ki ,,Balfácánosi Bercit" és jóké

pességű munkatársak vezetőjének nevezték ki. Az 
már szinte természetes, hogy azon nyomban sok 

. csillaggal járó rangot viselő egyenruhába bújtatták. 
· Ó lett a „rangidős" új birodalmában. 

Bercinek egyszerre megváltozott az ábrázata, fej
tartása. Jól kihúzta magát, mintha kardot nyelt vol
na. Ó lett a ,.Berci", ahogy háta mögött hívták gu
nyorosan, sanda somolygással. 

Jól felvitte Isten a dolgát - mondogatták szülő
falujában ismerősei, akiket alig akart megismerni. 
Hogy sokan lássák, többször is végigsétált a főutcán 
éppúgy, mint munkahelyén. 

Az meg különösen tetszett neki. hogy előre sza
í lutáltak neki mindahányszor elmentek mellette a ki

sebb rangúak. 

Történt egyszer, hogy Berci főfelügyelő ellenő
rizni utazott az egyébként pedánsan jól működő , 
szolgálati helyre, ahol kellő tisztelettel fogadták az 1 

új vezetőt. Berci, hogy rangját fitogtassa, egyre osz- ! 

togatta az ukázokat, bizonyítva a helybélieknek, • 
hogy ő bizony eredeti Balfácánosi. 

Az egyébként nagytekintetű szolgálati főnök 
óvatosan, de világos tanácsokkal, érvekkel próbálta 
jobb belátásra bírni ellenőrét, de sikertelenül. Berci 
egyre dühösebb lett és ennek hangot is adott. Váll
lapjait csapkodva ripakodott a főnökre. Ne engem 
nézzen maga tudatlan, hanem ezeket ni, itt a válla-
mon. - De hisz én eddig is csak azokat néztem -
jegyezte meg a főnök -, ezért is csak nekik tiszte- I legtem, ahogy illik. 

Berci győzelme tudatában utazott vissza birodal-
mába. Hegedűs Károly • 

és állomás utasaink szempontjából 
alapigény". Ezzel tökéletesen egyet
értek, de meg kell kérdeznem, ezt 
miért nem olvassák el azok is, akik 

az ezzel ellentétes intézkedés meg
hozatalára jogosultak. 

2000. november 20-án a Közle
kedési és Vízügyi Minisztériumban 
egy, a személyszállítási közszol
gáltatás tárgyában folytatott tárca
közi egyeztetés során az hangzott 
el, hogy az IC-rendszer a MÁV si
kerágazata. Úgy vélem, ezt a tényt 
nem vitathatjuk. De még egy-két 
ilyen ügyes trükk és az IC vonatok 
a MÁV fekete vonataivá válhat
nak. Bízom abban, hogy nem in
dult titkos mozgalom .,több pénzért 
több bosszúságot'" jelszóval. 

Végezetül megjegyezni kívá
nom: a vitatott intézkedés ellen a 
vonatokon nem a dohányzó utasok 
morognak többet. hanem a nemdo
hányzók. A dohányzó utasok kul
turáltabbak. mint az őket (is) érintő 
rendelkezés. 

op 
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Járműjavító és Gyártó Kft. 

Bzmot 
lnterPici D 

• vontató jánnűvek ( dízelmozdonyok) javítása, korszerűsítése, gyártása 
• vontatott jánnűvek fővizsgája, főjavítása, átépítése, gyártása 
• 4 tengelyes személykocsik fővizsgája, átalakítása. 
• Bz motorvonatok javítása, korszerűsítése 

lnterPici motorkocsi és vezérlőkocsi gyártása 

Szol áltatás: • láng- és plazmavágás 
• nagypontosságú fémmegmunkálás 

, , 
• szemcseszoras 
• alumínium- és acélszerkezetek gyártása,. szerelése 

9700 Szombathely, Szövő u. 85. 
Tel. Fax: (94) 313-313, Vasúti telefon: (07) 28-05, 29-31 

Csalódott János esete 

az orvvadászokkal 
(Kinek, mennyit és miért fizet a Biztosító?) 

N
em is olyan régen hangos 
volt a magyar sajtó azoktól 
az esetektől, melyek során -

' jobbára külföldi - vadászok a sza
bályokat megszegve, levadásztak 
igen sok értékes magyar vadat és 
azokat külföldre próbálták csem
pészni. 

November van, közelít a va
dászidény, megmozdult, megmoz
dul a vadászok hada. Ez így rend
jén is volna, ha a vadászatba nem 
kapcsolódnának be jeles számban 
az orvvadászok is. Egyre többen 
célozzák meg a vasút, vagy a vas
utasok pénzét. 

Ezek az események jutottak 
eszembe a közelmúltban, amikor 
Csalódott János esetével megis
merkedtem (ha valamely Kedves 
Illetékes reagálni kíván, pontos 
névvel, címmel és minden egyéb 
dokumentációval szívesen elégí
tem ki kíváncsiságát - a szerza'). 

Jánosunkat sajnálatos módon 
baleset érte. A baleset a Munkavé
delmi törvény szerint munkabale
setnek minősült. Ennek következ
tében jogosulttá vált a MÁV Rt. 
Kollektív Szerződése 82. §-ában 
foglaltak alapján 80 OOO Ft jutta
tásra. Azért nevezem juttatásnak, 
mert a kollektív szerződés kártérí
tésnek nevezi, ám a MÁV Rt-nek 
az Atlasz Biztosító Rt-vel kötött 
szerződése alapján a KSZ-ben 
szereplő összeg a munkavállalót 
biztosítási juttatásként illeti meg. 
János kitöltötte az Atlasz Biztosító 
Rt. által kezelt nyomtatványt 
(20004/2/MÁ V sz. Balesetbiztosí
tási szolgáltatási igénybejelentő 
nyomtatvány) és várta, hogy kifi
zessék a 80 ezer forintot. Késett a 
pénz, ezért megkereste a Biztosí
tót, érdeklődött, hogy mikor jut 

jogos járandóságához. A Biztosító 
készséges volt. Közölte, hogy az 
ő nevére már átutaltak a MÁV 
Rt-nek 95 OOO Ft-ot. Ez aztán 
mint derült égből a templom ege
re, olyan meglepetésként hatott. 
Jánosunk úgy gondolta. hogy a 
95 OOO Ft-ot néhány nap múlva 
hiánytalanul megkapja a MÁV
tól, hiszen ezt az összeget (nem 
80 OOO Ft-ot!!!) az Atlasz Bizto
sító Rt. János nevére és számára 
könyvelte és utalta át. 

A mi Jánosunk azonban - éle
tében sajnos már nem először -
csalódott gondos gazdájában, a 
MÁV Rt-ben. Számára ugyanis 
csak 80 OOO Ft-ot fizettek ki. Ezért 
kapta János a Csalódott nevet 
(amely akár Becsapott. vagy akár 
Kisemmizett is lehetne). 

Eddig a történet, a kópéság. 
Van azonban néhány kérdése Já
nosnak, bizonyára sorstársainak -
és persze nekem is. 

- Hogyan lett a 95 OOO Ft-ból 
80 OOO Ft? 

- Ki, vagy kik tették pénztáruk
ba (remélem, nem zsebükbe) a 
biztosítási összegként könyvelt 
15 OOO Ft-ot? 

- Milyen összeget kell év vé
gén Csalódott Jánosnak beírni az 
adóbevallásába? 

Ha rosszindulatú lennék, úgy 
azt is kérdezhetném: merre vitor
láztak el az orvvadászok Csaló
dott János 15 OOO Ft-jával? 

(Mivel nem bízom abban, hogy 
e kérdésekre a Kedves Illetékestől 
válasz érkezik a MÁV Rt-től, erre 
a kis kópéságra felhívjuk az Atlasz 
Biztosító Rt. figyelmét is. Remé
lem, Ők érdemi választ fognak ad
ni. A válaszokat az újságban köz
zétessziik.) Orosz Péter 
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A 90 éves Ilonka néni 
köszöni, jól van 

T
öbb figyelmet az Idősek Vi
lágnapja tájékán az éltesebb 
korosztálynak. Nem feled
kezett meg erről a nyíregy

házi VSZ nyugdíjas alapszervezete 
sem. A közelmúltban köszöntötték 
a vezetőség tagjai Nagy Elekné, 
kemecsei nyugdíjast. A 90. szüle
tésnapját ünneplő Ilonka néni már 
húsz éve fogyasztja az özvegyen 
élők keserű kenyerét. Ha magá
nyosan is, de nem magára hagyat
va él, hiszen közvetlen szomszéd
asszonya, Román Antalné törődik, 
foglalkozik vele. 

Mint vasutas család sarja, ő is 
ott keresett munkalehetőséget, ahol 
igazán nagyon nehezen fogadták 
be. Kérésemre, korát cáfolva, élén
ken meséli történetét. 

- Nem akartak felvenni dolgoz
ni három „bűnöm" miatt. Az első 
az volt, hogy templomba járok. A 
másik az, amiért oltárt díszítek, a 
harmadik pedig, hogy Amerikában 
születtem. Ilyen kifogásokat mond-

Evzáró 
A Vasutas Nyugdíjas Jaubok 
Országos Szövetsége november 
15-én tartotta idei évzáró közgyű
lését a budapesti Törekvés Műve
lődési Központban. Az ország egé
sze területén működő negyven vas
utas nyugdíjas klubot képviselő 
küldöttek népes tábora meghallgat
ta és megvitatta a Klubszövetség 
vezető testülete jelentéseit. A Szö
vetség ötéves múltját összegző és 
a millenniumi esztendő egészét át
ható ünnepélyes külsőségekkel és 

POSTALÁDÁNKBÓL 

Köszönjük ... 
A mai rohanó világunkban 

oly keveset foglalkozunk em
bertársainkkal, mások problé
máival. Még sem állunk, va
kon tovább megyünk. De van
nak kivételek! 

Ezúton szeretném megkö
szönni a MÁV Rt. Nyíregyhá
za állomásfőnökének és a 
társszakszervezetek bizottsá
gainak segítségét és támoga
tását. 

Úgy jó szavakkal, mint 
anyagiakkal támogattak min
ket, vasutas nyugdíjasokat. 
Őszinte szívvel kívánunk a to
vábbi munkájukhoz bölcsessé
get, tisztességet és sok sikert! . 

Vasutasok Szakszervezete 
nyugdíjas csoportja 

Nyíregyháza 

A 
nyfregyházl 
nyugdfjas 
szervezet 
elnöke, 
Hangácsi 
Jénos adja 
át a 
vlr6gcsokrot 
a 90 éves 
VSZ
tagnak, aki 
mindig a 
mozgalom 
hive volt. 

tak. Volt, akit felvettek négy ele
mivel jó helyre, engem pedig hat 
elemivel is csak nagy huzavona 

A Nyíregyházi 
Vasutas 

Nyugdíjas Klub 
mdvészetl 
csoportja 

Miskolcon 
elcSadás 

közben, a 
Vörösmarty 
Mdvel6désl 

Házban 

Fotó: 
Orosz Tamás 

után olyan mindenesnek. Szolgál
tam Tokajban, ahol a MÁV üdülője 
található. Gondnok voltam. Azt kö
vetően Debrecenben ételkiosztó
ként kerestem a kenyeremet nyug
díjazásomig. No meg voltam pá
lyamunkásoknál telefonos - jutott 
eszébe kis idő múlva. 

- Kilencven év nem kevés idő. .. 
Mi a hossz.ú élet titka? 

Kíváncsiskodásomra Ilonka né
ni megvonja a vállát. - Tudja a jó 
ég! Volt az életemben sok-sok 
rossz, de jó is - merül el gondola
taiban. A szomszédasszonya rázta 
fel: - Na, na Ilonka néni! Mit ja
vasolt az orvosa az ebéd utáni pi
henőkön kívül? - Jaj, tényleg! A 
finom vörös borocskát! - csillan fel 
huncutul a kék szempár. Micsoda 
élénk, vidám tekintet! Bizakodom, 
100. születésnapját is megéri. 

Szöveg és kép: Húri Valéria 

a Törekvésben 
tartalommal végzett munkáról 
adott jelentést nagy tetszéssel fo
gadta a közgyűlés. A jelentéseket 
Kapitány István elnök és Lovas Jó

zsefné gazdasági vezető terjesztette 
elő. A közgyűlésen ezúttal is részt 
vett dr. Márkus Imre, a VSZ elnöke 
és Molnár György, a VSZ Orszá
gos Nyugdíjas Szervezet elnöke. 

A beszámolókat a kerek jubile
umi évüket ünneplő klubok kitün
tetése és a kiemelkedő teljesít
ményt nyújtó tagok jutalmazása 
követte. Márkus Imre örömmel ál
lapította meg, hogy szerencsés 
döntést hozott a közgyűlés a terve
zett napirend módosításával, hisz a 
szövetség ötéves jubileuma nem ok 
új vezetőség választására, amikor 
annak mandátuma csak 2002-ben 
jár le. De arra sem, hogy változ
tasson eddig jól bevált működési 
rendjén, szervezeti rendszerén. 

A VSZ elnöke meleg szavakkal 
méltatta a klubszövetség eredmé
nyes működését, a helyi és orszá
gos nyugdíjas szervezetek szoros 
kapcsolatát. Elismeréssel szólt Ka
pitány István eredményes, elköte
lezett, áldozatos munkájáról, to
vábbi jó együttműködést, újabb si
kereket kívánva. Szükségét látta 
hangsúlyozni, hogy az érdekképvi
selet, érdekvédelem munkáját je
lentősen nehezíti az 1998 óta éle
sedő szakszervezet-ellenes hangu
latkeltés, amely nem kíméli az idő
sek szervezeteit sem. 

Az elnök ezúttal is részletes hely
zetképet adott a szakszervezet 
szervezeti életéről, vagyoni helyze-

téről. Nyomatékkal hangsúlyozta: 
a nyugdíjas vasutastársadalornnak 
szüksége van szabadidejüket haszno
san, szórakoztatóan, kulturális igé
nyeket is kielégítő klubszervezeteire. 

A volt munkaadónak nem sza
bad közömbösnek lennie e szerve
zetek iránt, működésükhöz minden 
feltételt biztosítania illik. Nem elég 
az öregek iránti elkötelezettség 
örökös emlegetése, élettapasztala
taik nélkülözhetetlenségére hivat
kozni. Új jubileumukig eredmé
nyeket, javuló körülményeket, jó 
egészséget kívánt a klubszövetség 
tagságának. 

A beszámolókat lelkes, elisme
rő és bíráló hozzászólások követ
ték. Többek elmondták, hogy ők 
településükön a működő helyi 
nyugdíjas szakszervezeti, alapszer
vezeti és vasutas nyugdíjas klub 
vezetői egyszemélyben. E klubokat 
a tagság kívánságára hozták létre, 
megnyitván azokat a nem vasutas 
nyugdíjasok számára is. Egy dol
gom van - hangsúlyozta az egyik 
lelkes klubvezető -, boldoggá ten
ni az öregedő embereket. Pénzre, 
a működési feltételek javítására, jó 
programok megvalósítására van 
szükség. Sokan csak most, idős ko
rukban juthatnak el - a klubok út
ján - a hazai és külhoni nevezetes 
helyekre, jelentették a küldöttek, 
tippeket, tanácsot adván ezúton a 
testvérkluboknak. Mint mindig, ez
úttal is vendéglátással, szórakozta
tó meglepetésekkel kedveskedett a 
jelenlévőknek a Törekvés. 

Hegedűs Károly 

ru ev óta a nyu,díJla-" azoWálatábaa 

A Nyugdijasok Országos 
Képviseletének jubileuma 
Tíz esztendővel ezelőtt a rend

szerváltás folyamatában nyilvánva
lóvá vált, hogy a változás gazdasá
gi következményei hátrányosan 
érintik a nyugdíjasokat. A kétszám
jegyű infláció, a létfenntartás költ
ségeinek korábban nem tapasztalt 
gyors ütemű emelkedése mind sú
lyosabb helyzetbe hozta a nyomott 
bérek alapján megállapított ala
csony nyugdíjból élőket. Helyzetü
ket az is súlyosbította, hogy a mun
kanélküliség elől százezrek mene
kültek idő előtt nyugdíjba és meg
nőtt a rokkantnyugdíjból élők lét
száma. Mindezt tetézte a járulékfi
zetési fegyelem lazulása, a társada
lombiztosítás ugrásszerűen növek
vő deficitje. 

A nyugdíjasokat e jelenségek 
arra késztették, hogy mind na
gyobb számban alakítsák meg civil 
szerveződéseiket, ezek pedig ke
resték és 1990. novemberben meg 
is találták a szélesebb körű össze
fogás lehetőségét. Így jött létre 
1990. november 14-én tizenné$Y 
tagszervezettel a Nyugdíjasok Er
dekegyeztető Kamarája. 

Szervezetünk a megalakuláskor 
azt a célt tűzte maga elé, hogy 
minden lehetséges törvényes mó
don kiáll a nyugdíjasok társadalmi 
és gazdasági helyzetét nehezítő in
tézkedések ellen. Ezzel párhuza
mosan sokrétű javaslataival, állás
foglalásaival, kezdeményezéseivel 
a kedvezőbb megoldások irányába 
igyekszik befolyásolni a törvény
hozókat. 

A mintegy félmillió tagot tömö
rítő 14 alapító szervezet közül az 
1989-ben alakult ,,Életet az évek
nek" országos klubszövetség ren
delkezett a legtöbb szervezési ta
pasztalattal, ezért a Kamara taná
csának létrejöttekor a klubszövet
ség-elnököt, Knoll István filmren
dezőt választottuk meg ügyvezető 
elnökké, aki haláláig - 1998 au
gusztusáig - töltötte be ezt a tisz
tet. 

A Kamara létrehozásában fontos 
szerepet vállalt a Nyugdíjasok Or
szágos Szövetsége, valamint buda
pesti és Baranya megyei szervezete 
is. A későbbiekben a Nyugdíjasok 
Országos Szövetsége és a Nyugdí
jasok Budapesti Szövetsége meg
szüntette tagságát. 

A NYOK az évek során több
ször módosította a nevét - 1991-től 
Nyugdíjasok Országos Kamarája, 
1996-tól Nyugdíjasok Országos 
Képviselete néven tevékenykedett 
- és több ízben kényszerült szék
helyének változtatására. A tevé
kenység szervezeti kereteinek és 
érdemi részének alakulása azonban 
a tíz év folyamán a NYOK töretlen 
fejlődéséről tanúskodik. A szerve
zet munkabizottságainak a száma 
az induláskor megalakult 5-ről a 
jubileum évében már 12-re emel
kedett és 10 év alatt 48-ra növeke
dett a NYOK kötelékébe tartozó 
szervezetek száma, amelyek ma 
már mintegy kétmillió tagot szám
lálnak. 

A NYOK vezetése kezdettől 
fogva következetesen fáradozott a 
kapcsolatok építéséért és az olyan 
fórumok megtalálásáért, amelyek 
hatékony lehetőséget adnak a 
nyugdíjasok érdekeinek képvisele
tére. Az első szabadon választott 
országgyűlésben a Kamara képvi
selői - tanácskozási joggal - rend
szeresen jelen lehettek az Ország
gyűlés egészségügyi, szociális és 
családvédelmi bizottságának ülése
in. A Kamara több vezetője 1993-
tól egészen az 1998-as feloszlatá
sáig tevékeny tagja volt a Nyugdíj
biztosítási Önkormányzatnak, kez-

deményező szerepet vállalva a 
nyugdíjasokat érintő törvénytetve
zetek véleményezésében és előké
szítésében. A tíz év egészére jel
lemző a szoros együttmllködés a 
Társadalombiztosítási Főigazgató
sággal, illetve az Országos Nyug
díjbiztosítási Főigazgatósággal. 

A NYOK képviselői közremű
ködtek a Horn-kormány idején mi
niszterelnöki tanácsadó testület
ként létrejött ldősügyi Tanács 
munkájában. A szervezet elnöke 
útján képviselethez jutott a jelenleg 
megváltozott feladatkört betöltő 
ldősügyi Tanácsban is. A NYOK 
1995-ben egyik elindítója volt a 
Pallas Páholy nyugdíjas fóruma 
nevet viselő, nagy érdeklődéssel 
kísért rendezvénysorozatnak, amely
nek keretében a nyugdíjasok nap
jainkig összesen 37 alkalommal ta
lálkozhattak közjogi méltóságok
kal, miniszterekkel, államtitkárok
kal, állami és civil szervezetek te
kintélyes vezető tisztségviselőivel. 

A NYOK első évtizedét olyan 
eredmények fémjelezték, mint az 
értékvesztett régi nyugdíjak 1992-
es egyszeri korrekciója (a folytatá
sa sajnos elmaradt), a 65 éven fe
lüliek ingyenes utazásának beveze
tése és az özvegyi nyugdíjak 1998. 
január l -jétől végrehajtott rendezé
se. 

A Vasutasok Országos Nyugdí
jas Szervezete 1991 óta tagja a 
Nyugdíjasok Országos Képvisele
tének. Tartalmas és gazdag prog
ramjaival egyik meghatározója Or
szágos Képviseletünk tevékenysé
gének. A különböző tisztségekben 
Molnár György, az elnökség tagja 
az etikai bizottság elnökeként, dr. 
Huszti Rezsőné és dr. Kun Dezső, 
bizottsági titkárokként nagy fe
lelősséggel és lelkiismerettel vég
zik munkájukat, jelentősen hozzá
járulnak a NYOK programjainak 
megvalósulásához, az össznyugdí
jas érdekek védelméhez. Ezért is 
elismerésünket fejezzük ki szerve
zetüknek és a nálunk tevékenykedő 
tisztségviselőiknek egyaránt. 

Az eltelt tíz esztendő bebizonyí
totta azoknak a civil szervezetek
nek a létjogosultságát és nélkülöz
hetetlen voltát, amelyek követke
zetesen képviselik a nyugdíjasok 
érdekeit anélkül, hogy bármelyik 
más társadalmi réteggel vagy cso
porttal konfrontálódnának, illetve 
bármely politikai erő mellett elkö
teleznék magukat. A nyugdíjas tár
sadalomnak a következő évtize
dekben is szüksége lesz érdekvé
delemre, hiszen Magyarországon is 
egyre növekszik az idős korosztá
lyok számaránya és helyzetük ko
rántsem tekinthető megnyugtató
nak. 

Az Európai Unióhoz való csat
lakozás egyik nélkülözhetetlen kö
vetelményének tekintjük az idő
sekre vonatkozó európai jogszabá
lyokhoz való igazodást, az Európai 
Szociális Charta teljes anyagának a 
magyar jogrendszerbe való átülte
tését. Szorgalmazzuk az Idősek 
Magyarországi Kartájának kidol
gozását. 

A jubileum alkalmából köszönet 
ille_ti támogatóinkat, tagszervezete
inket, mindazokat, akik a mögöt
tünk álló évtizedben segítették tö
rekvéseinket. Továbbra is szánú
tunk mindazok közreműködésére, 
akik az országos képviselet testü
leteiben és szakbizottságaiban, va
lamint a tagszetvezetekben, a me
gyei testületekben ellenszolgáltatás 
nélkül dolgoznak a nyugdíjasok ér
dekében. 

Mihalovits Ervin 
a NYOK elnöke 
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Elhurcoltak, szóljatok! 
Régi beszélgetés Nagy Antal nyugdíjas vasúti segédtiszttel 

,,1945. január l-jén délelőtt 10 órakor tartottuk Debrecenben az ál
lomási oktató teremben azt a nagygyú1ést, amely kimondta a vasutas 

szakszervezet megalakulását. A debreceniek mellett megjelentek a 
püspökladányi vasutasok is. Néhány hét alatt az üzletvezetőség egész 

területén létrehoztuk a helyi szervezeteket." (Részlet) 

Engem 1950. november 16-án - Miért jöttél ide, miért zavarsz 
tartóztattak le. bennünket? 

Az akkori pártvezetés Hatvan- Hát ott, aki a Kállai-kettőst nem 
ban öt főből állt: Balázs Lajos, La- tudta hogyan kell járni, annak 
katos Imre, Vancsik Béla, Fehér megtanították„ Én is megtanul
Sándor, Pintér János, valamint a tam„ Azonban volt két korbácsos 
rendőrkapitány tartozott közéjük, ember, aki még jobban tudta, de 
kinek nevét nem tudom. Balázs akkor már anyaszült mezítelen ug
Lajos a városi és járási párttitkár, ráltam. Az Andrássy út 60-ban el
egyenesen igényelte a rendőrkapi- törték az ujjamat is. 1951. január 
lánytól, hogy engem azonnal ott a 3-án átvittek Recskre. Recsken 
helyszínen fogjanak le, engem el 1300 fogolyra főztek a szakácsok. 
kell vinni. A rendőrkapitány A hatvaniakkal találkoztam. 33-man 
visszadobta a kérést, mondván: voltunk Recsken hatvaniak. A ba-

- Erre semmi okunk nincsen. rakkok sorát úgy kell elképzelni, 
Szó sem lehet róla. mint Auschwitzban. Az ottani tá-

Jó, végeztem - így ő, majd ta- bort bemutató fénykép feliratát 
lálok én rá módot. akár Recskre is átírhatták volna 

- Nos, 19-éről a 20-ra hajló éj- Auschwitz helyett. A kettőt össze 
szakán szedték össze az embere- is téveszthették volna egymással.. 
ket. Váradi Sándor nyugdíjast úgy Ugyanolyan kettős szögesdrót ke
megtaposták a katolikus körben, rítés a tábor körül. Az ávósok épü
hogy a veséje leszakadt, s bele is lete felé még egy vizesárok is épült 
halt. De máig sem beszél róla sen- a kerítéshez. A bánya irányában 
ki. Nem mernek róla az emberek nem lehetett ásni, ezért ott nem ké
szólni. Nekem az az álláspontom, szült árok. Az árok talán két és fél 
hogy meg kell ismertetni a múltban méter mély volt. 
történteket, hogy ilyen szörnyűségek Csak akkor tudtuk meg, hogy 
ne fordulhassanak elő többé. miért, amikor elkészülte után más-

Visszatérve, engem legelőbb az napra telefolyt vízzel. Ott csörge
Andrássy út 60-ba vittek. Ott töl- dezik egy patak. Azt valahol elfog
töttem első időmet. Amikor odake- ták és vízét az árokba vezették. 
rültem, azt kérdezték tőlem: Hozzá túlfolyó épült, hogy a víz-

szint azonos maradjon. Az árkon 
két átjáró készült, hídszerűen. Ott 
a barakkal szemben több őrtorony 
állt, géppuskával, heveder befűzve. 
Éjjel a reflektorok nappali világos
ságot árasztottak a táborra, min
dent lehetett látni. 

Kezdetben látástól sötétig dol
goztunk, akár esett az eső, akár 
nem. Az időjárástól függetlenül. 
Elnyűtt katonaruhát viseltünk, há
tunkon hatalmas míniumcsíkkal. 
Ugyanígy a nadrágon is. S nem 
volt biztos, hogy ha elszakadt a ru
ha, kaptunk másikat. Téli hidegben 
is minden változatlanul folyt. Reg
gelire fekete kávénak mondott 
löttyöt, vagy zupát kaptunk, főbb 
eledelünk tarlórépa, savanyú ká
poszta, esetleg bableves. Kenyeret 
- kilósat - négy ember kapott. Egy 
vágta szét, a többi árgus szemmel 
figyelte, nehogy egynek is több 
jusson, mint a másiknak. 

A táborban ott volt Kéry Kál
mán, a Dálnoky-hadsereg egykori 
vezérkari tisztje, Dr. Zimányi, a 
Recski Szövetség mai főtitkára, 
akkor egyetemi hallgató, Pártay Ti
vadar Miskolcról, kisgazdapárti or
szággyűlési képviselő. 

Olyan teljesítményt követeltek, 
amit nem lehetett teljesíteni. Akik 
a normát megállapították, kegyet
lenek voltak. Mások úgy vélték, 
hogy besúgással, ,,mamolással" 
előnyre tehetnek szert, gondolván, 
hogy a maradékból ők fognak kap
ni. Ezeket a besúgókat nehéz volt 

Nem mondott le 

mellékvonaláról a MAV 
Tiszalök nagy ünnepe 

D
ebrecen és Tiszalök között a 
pálya (állapota miatt) jelen
tős hosszban lassító jelekkel 
volt megfogva. 30 km/óra 

sebességkorlátozásban szenvedett. 
Ráadásul a kocsikat csak 18,5 ton
náig lehetett terhelni. 

Most - a mellékvonali rehabili
tációs program eredményeként -
sikerült ennek a vonalnak a felújí
tását elindítani. Hajdúböszörmény 
és Hajdúdorog között 1999-ben, 
benne a hajdúböszörményi vágá
nyok részbeni átépítésével. 2000-
ben pedig Hajdúdorog állomás, 
Hajdúnánás állomás, valamint a 
két említett szakasz közötti vá
gányrésznek az átépítésére költött 
a MÁV Rt. - tájékoztatott Tasi 
Gábor területi igazgató-helyettes. 

- Az eredeti program szerint 
2001-ben történt volna Tiszavasvá
riban az állomási vágányok (az el
ső és a második számú) átépítése, 
de egyrészt a munkálatok kedvező 
haladása, másrészt a pénzügyi 
helyzet kedvező alakulásának 
eredményeként úgy tűnik, mint 
ahogy látni is, 2000-ben a nagy 
munka végére pontot teszünk. 

- Három évre hétszázharrninc
millió forint körüli beruházási költ
ségvetési forrásból finanszírozta a 
MÁV a felújítást. Ehhez az átépí
tésre nem kerülő területeken a deb
receni pályagazdálkodási főnök
ség, Tócóvölgy és Hajdúböször
mény között és egyéb helyeken 
olyan karbantartási munkát vég
zett, amely a pályaállapot szinten 
tartását garantálja. Ennek sikere
ként az át nem épített részen is 
úgy, mint az átépítetteken, most 
már véglegesen 60 km/óra sebes
séggel utazhatunk. Nagyon lénye
ges: Debrecen-Tíszalök között a 
teherkocsik tengelyterhelése hu-

szonegy tonnára emelkedett. En
nek pozitív eredményét most, kü
lönösen a répaforgalornnál tapasz
talhattuk. Igaz, hogy a Tiszavasvá
riból a Szerencs felé szállított répát 
Tiszalök-Görögszállás vonal rossz 
állapota miatt még nem vihettük 
emelt tengelyterheléssel, de a Haj
dúnánásról Debrecen felé szállított 
répafuvarjaink már az említett 21 
tonna tengelyterhelést „élvezhet
ték" - magyarázza elégedetten az 
igazgató-helyettes. 

S hogyan vélekedik a vezető 
jegyvizsgáló, a mozdonyvezető, az 
utas, az állomásfőnök? Íme, egy 
csokorra való. 

- Célszerű, s nagyon időszerű 
volt! A magam részéről elégedett 
vagyok a pályaminőséggel, az ál
lomások épületeinek külalakjával -
korszerű, esztétikus -, s a peronok 
kiépítése is gyönyörködtető. Bízom 
abban, hogy a megállók szépítése 
sem marad el. ..  - osztja meg gondo
latait Győri Tamás vezető jegyvizs
gáló, akinek már a 26 évi hűséges 
szolgálata alatt igencsak volt része a 
30 km/órás „vánszorgásban". 

- Végre rá kellene ébrednünk: a 
folyó vizét a patak adja, mint 
ahogy a fővonalak forgalmát a 
mellékvonalak. S ne hanyagoljuk 
el a munkásvonatokat sem! 

Így már elfogadható, jó a pá
lya. Nagyon ráfért már a korsze
rűsítés. 

- S az sem mindegy, mennyi idő 
alatt ér valahova az ember - alko
tott gyors véleményt Kazár Tamás 
mozdonyvezető. És már rajtolt is a 
tiszalöki szolgálattevő indítófüttyé
re. 

Gyakran utazik Sztrebony Csa
ba, tiszadobi tizennyolc év körüli 
fiatalember. Szintén elégedettségé
nek ad hangot. Habár. . . Annak ő 

sem tud örülni, hogy Ohatpuszta
kócs felől érkezve olykor a vonat
tól függően két és fél órai várako
zás (Tiszalökön) után tud csak el
jutni az egyébként nem oly messze 
lévő Hajdúnánásra. 

Mint a tenyerét, úgy ismeri ezt 
a szakaszt Bolgár Sándor, Hajdú
nánás állomásfőnöke. Tizennégy 
évi vasutassága alatt szinte a kör
nyék minden állomását ,,kipróbál
ta". Tiszavasváriban tíz évet húzott 
le. 

- Két éve vagyok Hajdúnáná
son, 1999-től lettem állomásfőnök. 
Rengeteg változás történt ez idő 
alatt. Elsősorban az állomás belső 
kialakítása változott, amely telje
sen független a mostani vonaláté
pítéstől. Mivel viszonylag nagy 
utasforgalmat bonyolítunk le, ezért 
elengedhetetlen volt a magasított 
peron kialakítása, amely ezzel az 
átépítéssel készült el a jelen pilla
natban. Ennek a vonalnak az átbo
csátó képességét nagyban korlátoz
ta a Hajdúdorog és Hajdúnánás kö
zötti 30 km/ó sebességkorlátozás -
pergeti az eseményeket az állomás
főnök. 

- Többen megkérdezték már tő
lem - jegyzi meg nevetve -, hogy 
miért nem „normálisan", úgy ka
pásból 160 km/ó sebességet bíróra 
építik át? Az életben sohasem fog
ják a fiatalok megérteni, hogy ah
hoz az igényhez teljes egészében 
új vágányt kellene építeni. 

S ott várakozik az állomás épü
lete előtt az InterPici személyzete, 
Kiss András mozdonyvezető, vala
mint Gábor Ilona vonatvezető. Ók 
is egyértelműen örülnek a rövidebb 
menetidőnek, a kényelmesebb út
nak. Egyszóval végre fellélegez
hetnek. 

Húri Valéria 

kiszűrni, de csak rájöttünk, hogy 
kik is ők. 

Minden brigádnak volt egy ve
zetője, aki közülünk került ki. 
Hogy milyen alapon emelték ki 
ezeket, azt ők tudták saját maguk. 
Legelőször a jobboldali szociálde
mokraták kerültek Recskre. Ezek 
többé-kevésbé uralták az egész tá
bort. Ezekből kerültek ki nagyobb 
részt a brigádvezetők, a KÁPÓ-k. 
Minden brigadérosnak volt egy he
lyettese. A fő brigadérost Bella 
Kornélnak hívták, az ő magatartása 
gonoszságával felülmúlta az ávó
sok kegyetlenségeit is. Neki külön 
rezidenciája volt. Ezek külön ba
rakkban laktak, nem egysorban a 
miénkkel. 

Állt egy „B'' betűvel jelölt bün
tetőbarakk is a táborban,. Nem tu
dom milyen elvi alapon válogatták 
oda az embereket, állítom, hogy 

'lánu/r 

aki a büntetőbrigádba került. olyan 
sorsra jutott, hogy még a szülő 
anyját is megtagadta volna. Ezek 
még a táboron belül, külön drótke
rítéssel voltak elzárva, velünk nem 
találkozhattak. Mikor mi vonul
tunk kifelé a táborból, azok már 
kint voltak. Azoknak - amikor mi 
vonultunk kifelé - hasra kellett fe
küdni, fejjel ellenkező irányba, 
mint ahol mi mentünk, hogy min
ket ne láthassanak, arcukat rá kel
lett nyomni a földre. Nekünk se 
volt szabad őket nézni. csak menni 
kellett, menni." 

Nagy Antal emlékez.ését 
lejegyezte Lovas Gyula 

vas!Íttörténés-:, 

(Továbbra is ,·árjuk olvasóink je
lentke-:,éseit, ha hiteles információ
juk van a-:. 50-es évekboí, a vasuta
sok kitelepítéséró1.) 

.'Íz q e 11 

POSTALÁDÁNKBÓL 

Bíró Zoltán vagyok, 34 éves, 
nős, családos. A vasútnál Kecs
keméten, pontosabban a nyárlő
rinci elágazásnál dolgozom, vál
tókezelőként, immár öt éve. Iga
zából sohasem adtam okot arra, 
hogy munkámban hibát találja
nak, de az utóbbi másfél évben 
szinte zaklat az állomásfőnököm 
(Piroska Ferencné). Már azt sem 
tudom, hogy ballal vagy jobb 
lábbal lépjek. Elmondom egyik 
esetemet, a legutóbbit: 

Az ellenőrzési és gyakorlati 
oktatás idején történt november 
17-én délután 13 óra körül, ami
kor Piroskáné kijelentette. na
gyon mérgesíti őt, hogy az álta
lam fölfedezett ólomzár hiányát 
(plomba) olyan sorszámú papír
zárral pótoltam, amely szerinte 
nem abban a sorrendben megfe
lelő. Vagyis én a 10-est használ
tam a 3-as helyett, hiszen a ko
rábbi állomásfőnök úgy utasított, 
hogy visszafelé kell elhasználni, 
vagyis úgy logikus. hogy a l 0-es 
számúból indulok visszafelé. 
Megjegyzem, máshol is így ren
deltetésszerű ez. Nyilvánvaló, 
hogy így is lehet regisztrálni a 
plombahiányt. 

Ez volt hát többek között ég
bekiáltó vétkem, ebből eredt az 
utána történő összes vizsgázta
tás. amit az elbocsátással való 
fenyegetés követett végül. 

Piroskáné legutoljára kifa
kadt, ne kötözködjek vele, miért 
nem állok be a sorba, miért nem 
vagyok olyan, mint a többi 
MÁV alkalmazott? S akkor rám 
kérdezett: mit tudok én a hiba
előjegyzési könyv vezetéséről. 
(Ez az oktatás tárgya, anyaga.) 
Én nem szó szerint, bebiflázva 
mondtam el, ami szerinte viszont 
azt jelentette. hogy megtagad
tam a választ. 

Hát így fajult el esetem odáig, 
hogy inkább átadtam neki a szol
gálatot, és a Vasutasok Szakszer
vezete jogtanácsosához fordul
tam. aki jelen kíván lenni a fe
gyelmi meghallgatásomon. mi
vel e pillanatban az állomásfő
nök asszony felfüggesztett a 
munkám végzése alól. 

Kérem a főszerkesztő urat, 
hogy jöjjön el Kecskemétre. s 
közelről is ismerkedjen meg 
munkahelyi üldöztetésemmel. 
Tanulságos lehet mások számá
ra is. 
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Közgyíflési 
meghívó 

A
Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdfj Pénztár küldöttközgyűlése 
2000. december 12-én (kedd) 10,30 órakor a MÁV Rt. Bevételellen
őrzési Igazgatóság konferenc ia termében (Budapest, VI. Nyugati tér 

1-2.) kerül megrendezésre. 
NAPIRENDI JAVASLATOK: 1) Tájékoztató a Vasutas Nyugdíjpénztár 
működéséről. 2) A 2001. évi pénzügyi terv elfogadása. 3) Egyebek. 
A KÜLDÖTTEK RÉSZÉRE névre szóló meghívót, a napirendhez elő
terjesztést küldünk. 
A NAPIRENDHEZ KAPCSOLÓDÓ előterjesztés 2000. november 
27-től megtekinthető a Vasutas Nyugdíjpénztár székhelyén (Budapest, VI. 
Andrássy út 66. II. em. 209. szoba). 
AMENNYIBEN A KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS határozatképtelen, a 
-megismételt Küldöttközgyűlés időpontja: 2000. december 29-e, 
10.30 óra, változatlan helyszínen és napirenddel. 

Vasutas Nyugdíjpénztár 
Iga1.gatótanácsa 

Egy pénztáros 
feljegyzéseib61 

• Melyik sínre álljak, ha jön a vonat? 
• A 15,49-es IC-nek mikor van a becsapódása Budapestre? 
• Kerékpárral hogyan juthatok el Budapestre? 
• A vonat indulási ideje mellett mit jelent a Bohumin, mi az a BRNO 

jelölés? 
• A kiírásnál mit jelent a jobbra? 
• A 16.11-es vonat a 4-es vágányról mikor indul? 
• Az 5,49-es vonathoz hánykor kell kimenni? 
• A Tiszának Budapesten hol vannak megállói? 
• Harminc napos jegyünk van, nem kell csinálni vele semmit? 

December végén 
! leállnak a vonatok(?) 

Sztrájkol a szakértelem? 

Megirigyelték egyes vasúti ve
zetők a szakszervezetis sztrájk
szervezők munkáját és úgy döntöt
tek, hogy ezután a téli hónapok 
végén ők állítják meg a vasutat. 

�ezjelent ugyanis a 110/2000./ 
MAV Ert. 47./FMKF. sz. Utasítás, 
melynek 10. pontja így szól: ,,Hi
deg mwzkakömye-;:.etben túlóra 
nem rendelhető el, kivéve baleset, 
elemi csapás, súlyos kár nzegelő
-;:.ése, elhárítása esetén" 

Hideg környezet fogalma: sza
bad téren + 4 fok, vagy hidegebb 
átlaghőmérséklet, zárt térben + 10 
fok átlaghőmérséklet, vagy hide
gebb. 

A havi munkaidőkeretben fog
lalkoztatott munkavállalók tehát a 
téli hónapokban hó végén, ha már 
teljesült a havi kötelező munkaidő, 
tovább nem foglalkoztatható_!<:

...:..__ 

Koncert 

Az. Utasítást dr. Péter Mihály 
vezérigazgató-helyettes és dr. Baj
nai Gábor vezérigazgató-helyettes 
írta alá. Ők korábban a forgalmi-, 
illetve gépészeti végrehajtó szol
gálat tagjai voltak, ezért aláírásuk 
ezen Utasítás alatt egyszerűen 
megdöbbentő. - Ilyen gyorsan is 
lehet felejteni? 

Kíváncsi vagyok, ugyan mit 
szól ehhez S-;:.abó András, forgalmi 
szakigazgató és Juhász. Gyula, gé
pészeti szakigazgató? 

Vagy lehet, hogy vezetői mun
kakörben könnyebben megy a fe
lejtés? 

Ez aztán kópéság (vagy valami 
más) a javából. Ilyen intézkedésért 
érdemes lenne a Nagy Kópé díjat 
megalapítani és havonta odaítélni 
(vagy valami mást). 

Tisztelt 

Olvasónk! 

op. 

Intézményünk legjobb 
amatőr művészeti 
csoportja, a Pécsi Vas
utas Koncertfúvószene
kar 2000. december 

8-án 19 órakor ad 

koncertet támogatói 
részére Pécsett, a PTE 
Altalános Orvostudo
mányi Kar aulájában. 
(Pécs, Szigeti u. 12.) 

Lapunk jövőre is változatlan téma
gazdagsággal, de új rovatokkal bővül
ve jelenik meg. Mindjárt tegyük hoz
zá, hogy nem emelünk árat az idén 
sem. Épp ezért jó előre közzé tesszük 
felhívásunkat: rendelje meg a Magyar 
Vasutast! Ára példányonként 37.-Ft. 

Akár telefonon is jelentkezhet. Te
lefonszámunk: 342-0551, vagy a te
rületi képviseleteknél is leadhatja igé
nyét a megrendelésre. Címére kiküld
jük a megrendelőlapot. 

Köszönettel 
a Magyar Vasutas Szerkesztó'sége. 

- - -- -- - - -� --�-
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Vállalkozik: 

az ISO 9002 szerinti TÜV 
tanúsítással és német EBA 
járműjavítási és DBQ1 
gyártási engedélyével, 
valamint német és osztrák 
hegesztési engedéllyel 

nyitott és különleges kialakítású teherkocsik ( kamion-, és személygépkocsi illetve konténerszállító kocsik) gyártására, átalakítására 
vasúti tartály- és teherkocsik gyártására, átalakítására 
vasúti tartálykocsijainak bérbeadására 

• vasúti tartály- és teherkocsik javítására 
• muzeális, nosztal�ia és vasútüzemi célú kocsik felújítasára 
• daruk és egyéb nagyméretü acélszerkezetek gyártására 

Felvilágosítás: Vállalkozási Osztály Telefon: (52) 315-792 Fax: (52) 314-725 Vasúti tel.: 03/29-86, 03/29-87 

I 

Mint a MÁV Rt. 

kizárólagos vasúti kocsizár gyártója 
örömmel tudatja, hogy megkezdte 

a minden igényt kielégítő 

fém és müanyag jelképes 

és biztonsági zárak 
gyártását és forgalmazását 

mind vasúti, mind közúti célra, 
magánfuvarozók részére. 

Vezér
igazgatói 
látogatás 

A Vasutas Zene- és Képzőművé
szeti Iskola új helyszínen - a MÁV 
Rt. Benczúr utcai épületének rész
beni átalakítása után - 2000. január 
5-én kezdte meg a tanítást. 

A minden igényt kielégítő mo
dem iskolát 2000. november 17-én 
meglátogatta Kukely Márton, a 
MA V Rt. vezérigazgatója, ahol Pál 
Gábor, a zeneiskola igazgatója tá
jékoztatta az intézmény munkájá
ról. 

A vezérigazgató úr ezt követően 
elbeszélgetett a tanárokkal és a nö
vendékekkel, külön gratulált Toldy 
Máriának, a Musical Stúdió veze
tőjének magas színvonalú szakmai 
munkájához. 

Pál Gábor 
igazgató 

Mikulásváró 
A Törekvés Művelő
dési Központ (1101 
Budapest, Könyves 
Kálmán krt. 25. tel: 
26-79, 263-0299) 
szeretettel meghívja 
a kisgyermekes családokat a Miku
lásváró programjára, 2000. de
cember 2-án, szombaton 10.00 
órai kezdettel. 

Programunkból: 10.00-10.30-
ig gyermek táncház, 10.30 órakor 
Legszebb kincs a barátság című 
mesejáték a tihanyi Vándor Szín
pad előadásában. 

Az előadás végén a gyermekek 
találkozhatnak a Mikulással! 

Belépődíj: vasutas gyerme
keknek ingyenes, vasutas szülők
nek 100 Ft, nem vasutas gyermek
eknek 50 Ft, nem vasutas szülők
nek 200 Ft. Kérjük felmutatni a 
vasúti jegyeket. 

Keresztrejtvény 
2000. november 11-én a Nemzeti Sportcsarnokban rendezett nagysikerű szakszervezeti nagygyűlés ve
zérgondolata a megfejtendő függó1eges 1, vízszintes 1 és 4. sorokban. 

2 3 4 5 6 
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7 8 
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9 10 
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Vízszintes: 1. Római 5 - megfejtendő 
11. rész 2. Felfogom,-H.B. megyei köz
ség 3. Zenei kettőst, - mely személyek
kel 4. Megfejtendő Ill. rész. - Olvasztó 
5. Harmadiziglen utódjának régiesen, 6. 
Hiányos kontaktus, - Ügyesség (ném.) 
7. Lehetőséget ajánl 8. Lepusztít, - Bá
rányka 9. Ujság oroszul, - Földet mű
vel, - Első hang a skálán 10. Megszé
gyenítő, - Panaszol 11. Szaladj. - Ton
na, - Hőemelkedésre 12. Csökkent 
kvadrát, - kötőszó, - Sérült karom 13. 
Névelővel török kézifegyver, - Zűr 
többsége 
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Függó1eges: 1. Megfejtendő 1. rész, -
Faalj része 2. Némán mér, - Futok pá
ros betűi, - Részben koordinál!, - Pi
henj 3. Rehabilitációra 4. Tiltó szó, -
Elmélet, - Fogadójáték fele. - Nagy 
edényt 5. Kilométer, - Felkészített, -
Anna 6. Autós vállalat volt, - Királyi 
és Császári, - Szolmizációs hang -
Tűzben megsemmisül 7. Fekete 1. re
gény, - Emberevő. - Földet művelé 8. 
Vízelvezetőn, - Szegényes (ném.). -
Hangtalan róna 9. Sérült egyetemi rö
vidített név, - Kockáztat (ném) 10. 
Tempus, - Kínai férfi név. - Időjelző 
szerkezet. 
Készítette: Bánszegi József 

Előző keresztrejtvényünk megfejtése: 
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7 

8 

9 

10 

11 

Louis Braille, Vakírást hat pont kombi- 12 nációjával. 
Könyvet nyert: 13 
Pál Zoltán Imre 6400 Kiskunhalas 
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EDDSz demonstrációk 
A VSZ Választmánya és a Vas

útegészségügyi Intéző Bizottsága 
támogatta és aktív szervező mun
kával segítette az EDDSZ három
napos országos demonstrációját az 
egészségügyben és a szociális ága-

, zatban dolgozók élet- és munkakö
rülményeinek jobbításáért, a nem
zeti egészségügyért, a szociális 
biztonságért, az egészségügyi dol
gozók munkával arányos bérezésé
ért meghirdetett akciót. 

mintegy félszáz vasutas és vasút
egészségügyi dolgozó, akik csatla
kozva a szónokokhoz, hangos vé
leménynyilvánítás közepette adták 
tudtára mindenkinek, hogy a vas
utasok szolidárisak az egész
ségügyi dolgozók harcával. 

galmazott és közreadott petíció 
mellett. 

A vasút területén működő 
egészségügyi egységek (MÁV kór
házak, és a Vasútegészségügyi 
KHT divízióinak) dolgozói, a vas
utas kollégák a miskolci és a bu
dapesti tüntetésen részvételükkel 
arra kívánták felhívni az ország
gyűlés figyelmét, hogy kevés az 
egészségügyben dolgozók bére, 
mostoha körülmények között vég
zik a gyógyító munkát. A fentiek érdekében november 

29-én a VSZ Választmánya csatla
kozott az EDDSZ vezetése által 
megfogalmazott célok érdekében 
szervezett megmozdulásokhoz. 

A vasút területén elsősorban a 
Vasutasok Szakszervezete az, 
amely aktívan közreműködött, fel
hívásában mozgósította a vasút
egészségügyi és vasutas munkavál
lalókat az országos demonstráción 
való részvételre. Mi vasutasok követeljük, hogy 

az átadott petícióban megfogalma
zottak alapján több pénzt fordítsa
nak a kétéves ágazati költségvetés
ben a betegellátás jobbítására, az 
ott dolgozók életkörülményeinek 
javítására. 

Elsőként Miskolcon december 
7-én, a Petőfi téren szervezett so
rozat nyitó rendezvényén vett részt 

2000. december 9-én Budapes
ten, a Nádor utcában megtartott or
szágos központi demonstráción a 
vasutas munkavállalók, a vasút
egészségügyben dolgozók együtt 
tettek hitet az EDDSZ által megfo-

Kék kokárdával 

a miskolci Petőfi téren 
2000. év 49. hete az egészségügyről, az egész

ségünkről szólt. Hozzánk is eljutott az EDDSZ felhí
vása, mely szerint az országos demonstrációs sorozat 
nyitórendezvényét Borsod és Heves megye közös 
szervezésében Miskolcon tartják. Ebben a helyzetben 
a szolidaritás legkisebb jele is jólesik a szervezőknek. 

Miskolc vasútegészségügyi rendelőjében dolgozó
kat is foglalkoztatta a „ valamint tenni kell" gondola
tisága. Közösen állapítottuk meg: a vasútegészségügy
ben foglalkoztatottak nyomorúságos anyagi helyzeté
nél is nagyobb baj, hogy a gondok valamennyiünkre 
kihatnak. Megbeszéltük: egészségünkért, a vasút
egészségügyért együtt demonstrálunk. Itt van az ideje, 
hogy összefogjunk és sorsunkon változtassunk. Köte
lességünk felvállalrú ezt a harcot. A téren a maroknyi 
VEK-es hölgykoszorú meglátva kis csapatunkat, fel
lelkesült. E rendezvényen mi jelentettük számukra a 
kapaszkodót. A Petőfi térhez méltóan hangzott az 

EDDSZ országos vezetőségének 12 pontja. Az emel
vényen leghitelesebben Patakiné Antal Veronika nérú 
szavai szóltak, aki idős, világtalan asszonyként meg
hatóan szólt az egészségügy, a szociális központ dol
gozóinak áldozatos, szeretetteljes munkájáról. Vala
mennyiünket megérintett, ma nekünk itt kellett len
nünk. Továbblépni csak úgy tudunk, ha újra életre hív
juk a társadalmi szolidaritást. Ennek segítségével kell 
közösen megvalósítanunk a többség demokráciáját, 
mert csak így szerezhetünk érvényt akaratunknak. 

Mennyien voltunk: nehéz megítélrú. Maradjunk 
annyiban, megtelt a tér. Mi a Vasutasok Szakszerve
zetének zászlaja alatt úgy éreztük, a vasutasságot és 
az önálló vasútegészségügyet képviseljük. Jóleső ér
zéssel fogadtuk, hogy a téren jelenlévők is így érezték. 

--Sajtós ze.m I e-------'----. 

Három napon át 
az egészségügyt61 visszhangzott az ország 

Magyar Nemzet: (dec. 11.) 

Garanciát követelnek 

A polgári napilap első oldalon tudósított a létszá
mában is hatalmas megmozdulásról. ,,Nem elég a kor
mányprogramban kiemelt bérfejlesztést ígérni, ha az 
pénz hiányában teljesíthetetlen" - emelte ki a cikkíró 
a fajsúlyos gondolatot Cser Ágnes Nádor utcai tézisei
ből. S ezzel párhuzamosan Gyarmati Lászlót, az or
szággyűlés kabinetelnökének főnökét is idézi, aki sze
rint „az ágazat gondjainak jelentős részét a kormány 
elődeitől örökölte". 

Arról már nem szólt Gyarmati, hogy hány évig le
het még hivatkozni az örökösöknek erre a rég elmor
zsálódott indokra. 

Népszabadság: (dec. 11.) 

A MH ugyanakkor kommentárt közöl Cser Ágnes hi
teltelenségéről. Afelett fanyalog, hogy Cser Ágnesnek 
több ezer reményvesztett dolgozóval sikerült elhitetnie: 
amit most tesz, csupa önzetlenségből, értük teszi. 

Népszava: (dec. 11.) 

Gesztus érték(J egyettetés 

A nagy hagyományú, volt szakszervezeti lap rész
leteiben is nyilvánosságra hozza, hogy már 68 kór
házban működik a csődbiztos. 90 rrúlliárd hiányzik az 
egészségügyből, s kiürült az egészségbiztosítási alap 
kasszája. A betegeket a kormány hallgatólagosan kö
telezi, hogy hálapénzt fizessenek. 

összeállította: Szalai Csaba 

Egészséges 
szolidaritás 

A
2000. évhez a világ különféle csodatételeket, várakozásokat és vég
jövendöléseket fűzött. A várakozások egy része, úgy látszik, nem 
igazolódik be, pl. nem jött el a világvége. A világ előrehaladtához, 

a fejlődéshez, a megismert „reálfolyamato"(choz" kapcsolódó remények 
pedig csodák nélkül is teljesülnek, ha akarjuk. Így történt ez a MÁV 
Rt-nél is a 398 órás sztrájkkal. Tudtuk és tettük. Érdemes volt, mert meg
hozta a szükséges eredményt. 

A 2000. év az egészségügy háza 
táján is a ,,reálfolyamatokra" törté
nő szükséges munkavállalói vála
szok éve lett. A Csipkerózsika 
álomból, tíz éves ébredezésből, a 
kábulatból, a hiszékenységből a 
sarkukra álltak az egészségügyi
sek. (Egy részük, mert sajnos nem 
mindenki, úgy, ahogy a MÁV Rt
nél sem!) 

Tudják és teszik! 

Mi pedig segítettünk, azaz mi is 
tettük a dolgunkat velük együtt, 
úgy, hogy nem kérték a segítségün
ket. 

Miért is kérték volna? Kell azt 
kérrú? A szolidaritás nem automa
tikus? Nem érezzük a munka vilá
ga nyomorát közösen, együtt lük
tetve? 

Bizony, nem rrúndig. Nemrégi
ben voltam egy szakszervezeti ve
zetők által tartott megbeszélésen, 
ahol furcsa megjegyzések ütötték 
meg a fülemet. A hat szakszerve
zeti konföderáció vezetői és a kon
föderációkhoz tartozó, nyomásgya
korlásra, mozgósításra képes ága
zati, szakmai szakszervezeti veze
tők voltak jelen. A megbeszélésen 
az egészségügyisek demonstráció
sorozatának támogatása, az együt
tes fellépés is téma volt. 
•·· Számomra aZl"_,yajS a megdöb

' entő, amikor �h�y hivatásos 
szakszervezetis főember ilyeneket 
mondott: miért esik nehezére az 
EDDSZ-nek a többiek segítségé
nek kérése?, a kollegalitásba bele
fér egy segítséget kérő megkere
sés ... stb. 

Másodszor mennek 

az utcára ... 

Pestiesen szólva ez nem semmi! 
Miért kéne segítséget kérni, ha tud
juk, hogy mi készül? Ha tudjuk, 
hogy az egészségügy mindenki 
ügye és nemcsak azoké, akik ott 
dolgoznak?! Ha 10 év után egy 
új és jó szakszervezeti vezetővel 
2000-ben már másodszor mennek 
az utcára igaz ügyükért, mind
annyiunk ügyéért! 

Velük kell mennünk, ez magától 
értetődő. A kérdés csak annyi lehe
tett volna, hogy mikor, hová és há
nyan menjünk? És nem a presztízs
nek kellene felülkerekedrúe, hogy 
elkezdtétek, megszerveztétek ma
gatok és „mi a régi rókák" talán 
félve nézzük az újak, a jobbak ál-

dozatvállalását. Hál' Istennek csak 
néhányan gondolkodtak így. A 
többség az együttes fellépést szor
galmazta. 

2000. november 11-én a magyar 
szakszervezetek, akik ott voltak a 
Nemzeti Sportcsarnokban, egy új 
Társadalmi Szerződést kötöttek. 
Arra szövetkeztek, hogy összefog
nak, hogy segítik egymást a mun
kavállalók eredményesebb érdek
képviselete érdekében. Ebből a 
szerződésből egy dolog adódik. 
Mindenkinek kötelessége a mun
kavállalói küzdelmek támogatása. 

A VSZ úgy szervezte a decem
ber 7-8-9-i megmozdulásokat, 
mint a saját harcait. Tettük ezt 
azért, mert mi is igénybe (vesszük) 
vennénk a jó színvonalú szolgálta
tásokat. Nem akarunk gyógyszert 
vinrú a kórházba a hozzátartozó
inknak. Az egyre jobban kihasznált 
és elhasznált embert, mint értéket, 
annak rehabilitálását, gyógyítását 
csak együttesen tudjuk kikénysze
ríteni. Tettük azért is, mert a mi 
kollégáink, szakszervezeti tagjaink 
is éhbérért dolgoznak. A kormány 
ígéretei számunkra is füstté vált re
mények. 

Tettük, mert a kéthetes sztrájk 
megtanította nekünk a leckét, mely 
szerint, ha belátják kollégáink az 
igazunkat, de nem vesznek részt 
tevőlegesen a harcban, ha a mun
kavállalók igaz ügyét nem támo
gatják tömegek, akkor a hatalom 
nem hátrál meg. 

Az egészségügyisek megmoz
dulása az egész nemzet ügyét szol
gálta, mindannyiunkért kiáltottak, 
kiáltottunk! A VSZ Választmánya 
az MSZOSZ Szövetségi Tanácsá
nak ülésén azt kérte, hogy csak 
azok maradjanak távol a megmoz
dulásoktól, akik még sohasem vet
ték igénybe az egészségügyi ellá
tást és biztosan tudják, hogy soha 
sem kényszerülnek azt a jövőben 
igénybe venrú. 

Az összefogás 
a jöv6 útja 

A hetedikei rrúskolci és a kilen
cedikei budapesti tömegdemonst
ráció önmagáért beszélt! Az össze
fogás a jövő útja. Az eredmény ma 
még nem forintosítható, de világos 
üzenet a hatalomnak. 

Ez még csak a kezdet, ha kell, 
együtt sokkal többre is képesek va
gyunk. 

Dr. Márkus Imre 

Gógl tárgyal, majd nyugdíjba vonul 

Tízezres tüntetéssel zárult az egészségügyiek tilta
kozása - áll az alcímben. A lap két igen időszerű hírt 
is bejelent: Gógl Árpád egészségügyi rrúniszter ki
látásba helyezte: hamarosan nyugdíjba vonul, s ar
ról sem hallgat, hogy a Magyar Orvosi Kamara is 
állást foglalt: az egészségügy helyzete tovább rom
lott. 

. Foglalkozás-egészségügy 

Magyar Hírlap: (dec. 11.) 

Megvizsgálják a követeléseket 

.. Az egészségügy és a szociális dolgozók helyzeté
ről, valamint a két ágazat kétéves költségvetéséről 
kezdődik december 11-én egyeztetés" - írja a MH. 
Az EDDSZ és a miniszter között azonban aligha jöhet 
létre sorsfordító megállapodás, hiszen Gógl úgy ta
pasztalja, .jogos elégedetlenség sajnálatos módon egy 
politikai karrier befolyása alá került''. 

A Központi Munkavédelmi Bizottság szemszögéb61 

A Központi Munkavédelmi Bizottság tájékoztatót hall
gatott meg. ,,A foglalkozás-egészségügy helyzetének 

értékelése, a vasútegészségügy átszervezését követ6 
1 tapasztalatok", valamint a MÁV Rt. 2000. Ill. negyed

évi munkabaleseti helyzetér61. A tájékoztatót a neve

l 
zettek szóban Is kiegészítették. 

A bizottság úgy értékelte, hogy a bemutatott számadatok 
elsősorban mennyiségi mutatókra alapozódtak, de a bizottság 
részéről elhangzott kritikai észrevételekre, mint a munkahe
lyek elsősegély nyújtó helyeinek felszerelési ellátási hiányos
ságai, elsősegélynyújtók oktatásának színvonalát bíráló meg
jegyzéseket az előterjesztő-nem söpörte szőnyeg alá, hanem 
ennek a problémának a kezelését a főosztály terveiben szere
pelteti. A bizottság szerint a vasútegészségügy átszervezése, 

új tulajdonosi alapokra történő helyezése a foglalkozás-egész
ségügy szolgáltatásaiban folyamatosságát és minőségét meg
őrizte. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat ellátásához fel
sőszintű jogszabályokban előírt szakképzettségű létszám a 1 

vasúti munkavállalók egészségügyi osztályba sorolásának 
megfelelően biztosított. Mindezek alapján a bizottság elisme
réssel nyugtázza, hogy a vasúti munkavállalók részére a mun
kával kapcsolatos egészségügyi feltételek biztosítottak. Ezt 1 

igazolják a foglalkozással összefüggő megbetegedések és a 
munkahelyi fokozott expozíció miatt munkakörükből kiemel
tek alacsony száma. 

Mindezekért a bizottság köszönetét fejezi ki a vasúti egész
ségügyi szolgálat minden dolgozójának, hivatástudattal és hi
vatásérzettel végzett munkájukért. 

Pásku Jenő 
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bérkompenzáció! 
Mint bizonyára ismeretes a Magyar Vas

utas tisztelt olvasói előtt, az év eleji sztráj
kok eredményeképpen a MÁV Rt. és a rep
rezentatív szakszervezetek három évre szóló 
foglalkoztatási és bérmegállapodást kötöt
tek. (Közzétéve a 8/1/2000. sz. VSZ Infóban 
és a MÁV Értesítője 2000/11. számában.) 

Ezen megállapodásban a vasúttársaság 
többek közt azt vállalta, hogy amennyiben 
a megállapodás hatálya alá eső időszakban 
végrehajtandó éves bérfejlesztéseknél figye
lembe vett, a kormány által prognosztizált 
inflációnál magasabb mértékű lesz a pénz
romlás tényleges mértéke, akkor ennek meg
felelő bérkompenzációt fizet a munkaválla
lóinak. 

Az ez évben várható inflációt az állami 
költségvetés tervezésekor 6%-osra becsül
ték, így alanyi jogon ilyen mértékű személyi 
alapbérfejlesztést kapott a MÁV Rt. vala-

„ mennyi munkavállalója. A tényleges infláció 
viszont 10,4%-os lett. (A pontosság kedvéért 
megjegyzendő, hogy a megállapodás szerint 
októbertől októberig terjedő időszakot vesz
nek figyelembe az aláíró felh.) 

Ez a 4,4%-os különbség kerül most kifi
zetésre, legkésőbb 2001. január 10-ig. A bér
kompenzáció gyakorlati végrehajtásának 
részletszabályairól a munkáltató és a repre
zentatív szakszervezetek a november 28-ai 
VÉT-ülésen tárgyaltak, az erre vonatkozó 
Gy.64-196/2000. számú végrehajtási utasítás 
a napokban jelenik meg. 

Az inflációkövető kompenzáció összegé
nek kiszámításához az egész évet újra szám
fejtik úgy, mintha a személyi alapbérek már 
januártól ezzel a 4,4%-al nagyobbak lettek 

1 

volna (vagyis az 1999. XIl.' 31. személyi 
alapbérek 4,4%-kal emelkednek 2000. I. 1-
jétől). Így az inflációkövetés nemcsak aza
lapbérben, hanem az alapbértől függő vala
mennyi juttatásban megjelenik (túlórapótlék, 
műszakpótlék, vasutasnapi jutalom, stb.). 

Az így kiszámított átlagkereset-különbsé
get valamennyi munkavállaló megkapja, aki 
2000. december 31-én MÁV munkavi
szonyban áll, továbbá azok, akik az év fo
lyamán nyugdíjba vonultak, valamint az év 
folyamán meghalt dolgozók hozzátartozói 
is. 

A Vasutasok Szakszervezete javasolta a 
munkáltatónak, hogy azok a munkavállalók, 
akik évközben a MÁV Rt. kezdeményezé
sére - akár a vasút általi felmondást, akár 
közös megegyezéses munkaviszony meg
szűnést követően - kerültek át gazdasági 
társaságokba, kapjanak a MÁV Rt-nél fenn
álló munkaidejüknek megfelelő részarányos 
kompenzációt. 

Továbbá a részletszabályok konkretizálá
sa kapcsán a Vasutasok Szakszervezete ja
vasolta azt is, hogy a karácsonyi ünnepekre 
tekintettel a MÁV Rt. december hónapban 
a bérkompenzációra fizessen előleget. (Erre 
ugyan a megállapodás alapján nem köteles 
a munkáltató.) Figyelemmel arra, hogy a 
vasúttársaságnak a tervéhez képest több mil
liárd forintnyi költségmegtakarítása volt az 
év folyamán, valamint jelentős bevételi 
többlete van az árufuvarozás területén, így 
az előlegfizetés valószínű, hogy pénzügyileg 
nem lenne teljesíthetetlen. 

BT 

Az inflációt . követ6 
,1 • 

• 
, ' 

bérkompenzálás 
hatása 

A
reálkereset-növelés feltételeinek éven
kénti teljesítése érdekében a sztrájkkal 
kikényszerített megállapodás alapján a 

MÁV Rt. a 2000. decemberi munkabérekkel 
együtt, de legkésőbb 2001. január 15-ig 
alapbérarányos korrekciót köteles kifizetni, 
amennyiben az infláció mértéke meghaladja 
a 6 százalékot. A KSH adatai alapján 1999. 
október és 2000. október között az infláció 
mértéke 10,4 százalék. Ennek alapján a 
munkavállalókat 4,4 százalékos személyi 
alapbértöbblet illeti meg, valamint az alap
bértől függő pótlékok, kiegészítő fizetés és 
évközi jutalom (vasutasnapi, teljesítményju
talom) visszamenőleges elszámolása is 
megtörténik. 

Tudni kell, hogy a személyi jövede
lemadózás szempontjából adójóváírás illeti 
meg a munkavállalót: 
• Az összjövedelem éves szinten 2000-

ben, ha nem haladja meg az 1 OOO OOO 
forintot, ebben az esetben a szánútott 
adó 10 százaléka, legfeljebb 3000 fo
rint/hó (évi 36 OOO forint) az adójóváírás. 

e Ha 1 OOO 001 - 1 200 OOO forint közé 
esik az összjövedelem, akkor az 1 OOO 
OOO forinton felüli rész 18 százalékával 
csökkenteni kell a havi 3 OOO Ft/hó 
(évi 36 OOO forint) adó jóváírási ösz
szeget. 

A
zon munkavállalók között, akiknek az 
év elején úgy tűnt, hogy az éves bruttó 
keresetük nem éri• el az 1 OOO OOO fo

rintot illetve nem haladja meg az 1 200 OOO 
forintot, most a 4,4 százalékos kompenzá
lással illetve vonzataival visszamenőlegesen 
elszámolt bérrel, lesznek olyanok, akik ezen 
összeghatárokat túllépik, s ezáltal módosul, 
ill. elveszítik az adójóváírást. 

(Például: 
1.) Akinek év eleji számítások alapján a 

bruttó évi összjövedelme 996 OOO forint, an
nak a 4,4 százalékos emeléssel már 1 039 
824 forint lesz az éves átlagkeresete, ami 
azt jelenti, hogy havi szinten a számított 
adóból a 3000 forint kedvezmény helyett 
2402 forintot vehet igénybe. 

2.) A munkavállalónak előreláthatólag ha 
a várható éves jövedelme 1 152 OOO forint, 
akkor havi szinten 720 forint adójóváírás il
leti meg, de a 4,4 százalékkal megemelt jö
vedelme már több mint 1 200 OOO forint, s 
ígynem jogosult adójóváírásra. Neki várha
tóan adóhátraléka keletkezik. 

A
probléma az, hogy ez a bérfejlesztés a 
decemberi béreknél valósul meg 
visszamenőlegesen, de az adóelőlegle

vonás viszont az év folyamán e nélkül tör
tént meg. Ezáltal a munkavállalónak az éves 
adóelszámoláskor adóhátraléka keletkezik, 
melynek rendezési módjai az alábbiak: 
• Önadózó esetében egy összegben kell 

befizetnie. 
• Amennyiben a munkáltatót bízza meg az 

adóbevallással, mert más jövedelme stb. 
nem volt, akkor a nettó jövedelmének 15 
százalékáig három hónapon keresztül le
het levonni. Abban az esetben, ha még 
így is marad adóhátraléka, akkor azt je
lenti a munkáltató az APEH-nak, s ott 
kell rendezni. Ha a munkavállaló úgy • 
dönt, hogy a munkáltató rendezze le tel
jes mértékben az adóhátralékát, de az 
több mint három hónapon keresztül a 
nettó bérének a 15 százaléka, akkor 
nyilatkoznia kell arról, hogy hány szá
zalékig vonhatják le a nettó munka
béréből. 

BGy. 

; ; ; 

ALLASFOG LALAS 

A
Vasutasok Szakszervezete Választ
mánya 2000. XI. 29-ei ülésén tár
gyalta a 972/2000. szám alatt a MÁV 

Rt. vezetésével megkötött hároméves 
megállapodásból adódó aktuális feladato
kat és egyúttal értékelte az inflációt kezelő 
bérkompenzációval kapcsolatos helyzetet, 
valamint áttekintette a tagdíjfizetés új gya
korlatát. 

A Választmány az alábbiakat állapította 
meg: Az eltelt 10 hónap bebizonyította, 
hogy a Vasutasok Szakszervezete által a 
2000. évre vonatkozóan képviselt és köve
telt 12-14%-os MÁV Rt-s bérfejlesztés 
megalapozott és reális volt. A kormányzat 
az infláció megítélésében 66%-ot tévedett 
a bérből, fizetésből és saját munkájukból 
élők rovására, amikor 6%-ot prognoszti
zált. A munkáltató teljesen feleslegesen 
kényszerítette bele a szakszervezeteket a 
számára legköltségesebb érdekvédelmi 
eszköz alkalmazásába. A januári 60 és a 
februári 329 órás sztrájk eredményeként 
létrejött megállapodás alapján a munkálta
tó köteles pótolni decemberben a vasutas
ság 2000. évi reálkereset-veszteségét. 

A Vasúti Érdekegyeztető Tanácsban az 
inflációs ráta mértékéről vita volt. Mindkét 
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fél hivatalos értékelést kér a KSH-tól. (Az 
internetről levett KSH-adat: 1999 októbe
rétől 2000 októberéig 10.4% az infláció.) 
A munkáltató 3,7%-os bérráépítést aján
lott, tekintettel az általa hozott I-X. havi 
9,7%-os inflációra és a 2000. januári 
6%-os alapbérfejlesztésre. A Választmány 
megerősítette szakszervezetünk VÉT-en 
képviselt álláspontját. 

A Választmány megállapította, hogy: - a 
következetes fellépés. a kitartás és - a vasút 
történetének leghosszabb sztrájkja meghozta 
eredményét. - sztrájk nélkül ma nem lenne 
kompenzáció, - a tagdíjbefizetés új gyakor
lata erősítette a tagsággal a kapcsolatot, 
melynek következtében nőtt a tagság bizal
ma és - erősödött a szakszervezetek hitele. 

A Vasutasok Szakszervezete Választ
mánya előzetesen felszólítja a munkálta
tót, hogy a 2001. évi bérjavaslatait a 2000. 
évi tapasztalatok alapján készítse elő és az 
inflációs prognózisok közül a reális előre
jelzéseket vegye figyelembe annak érde
kében, hogy ne a vasutasok hitelezzenek 
ismét az államnak. 

Budapest. 2000. 11. 29. 
Vasutasok Szakszervezete 

Választmánya 

Összeállította: Szalai Csaba 

Karácsonyi 
ajándék? 

Érdekegyeztetó tárgyalásra ke
rült sor december 12-én a vasútnál a mun
káltató és a reprezentatív szakszervezetek 
között. 

A szociális partnerek először a 
2001. évi bérfejlesztési tervezetről cserél
tek véleményt. 

A munkáltató 2001. január l -jétől a 
személyi alapbéreket - valamennyi vas
utast érintően - az inflációra tekintettel 
6%-kal emelné, továbbá átlagosan 2,75% 
bérfejlesztésnek megfelelő összeget diffe
renciáltan építene rá az alapkeresetekre, il
letve különböző ösztönzési rendszereken 
keresztül juttatná el az abból részesülők
nek. Így 2001-ben a MÁV Rt-nél átlago
san 8,75%-kal növekednének a keresetek. 

A Vasutasok Szakszervezete ke
vesellte a munkáltató ajánlatát, miután az 
infláció jövőre várhatóan 8% körüli lesz. 
A további 2,75%-os bérfejlesztés felét - a 
VSZ javaslata szerint - alapbérben kellene 
biztosítani. Ebből azok a vasutasok része
sülhetnének, akiknek a 2000. januári (ez 
évi) alapbérfejlesztése nem haladta meg a 
8,5%-ot. 

A 2, 75% másik felének felhaszná
lásánál a 971/2000 sz. megállapodás sza
bályai szerint járna el a munkáltató. 
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A második napirendnek az új 
bértarifáról kellett volna szólnia. A szak
szervezeti oldal döbbenten tapasztalta, 
hogy a MÁV Rt. vezetése három évi 
egyeztető munkát félredobva, sok évtize
des tradíciót megszakítva egy olyan beso
rolási és személyi alapbér megállapítási 
szabályzatot kíván meglepetésszerűen 
2001. január l -jétől a vasútnál bevezetni, 
mely nem bértarifa. 

A munkáltatói elóterjesztés egy 
olyan szabályozás, amely csak az osztá
lyok legkisebb béreit tartalmazza 40 ezer 
Ft-tól 120 eFt-ig. 

Nem lenne bértétel, nem lenne je
lentősége a vasútnál töltött éveknek. Akár 
több évre is befagyhatnak a személyi alap
bérek. 

A Vasutasok Szakszervezete 
szakmaiatlannak. a vasutasok érdekeit mé
lyen sértőnek minősítette az előterjesztést. 
Nem felel meg sem a vállalati Humán 
Stratégiának, sem a hároméves megállapo
dás szellemiségének. Vasútellenes. 

A VSz kérte - a szakszervezeti oldallal 
együtt - a tervezet visszavonását. 

Az egyeztetések XII. 19-én folytatódnak. 
Varga Gyuláné 
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Számonkérhet6 üzenetek 

a munkavállalók ·számára 
Beszélgetés dr. Márkus Imrével, 

a Vasutasok Szakszervezetének elnökével, az MSZP kongresszusa után 

- Tudom, hogy részt vettél a 
szocialisták kongresszusán. 
Nem tartottál attól, hogy 

egyesek ezt majd így kom
mentálják: Mit keres egy 
szakszervezeti vezet6 a párt

kongresszuson? 

- Szakszervezetünknek az el
múlt öt-hat évben kivívott tekinté
lye is közrejátszott abban, hogy a 
hat szakszervezeti konföderáció 
vezetője mellett a Vasutasok Szak
szervezetének elnöke is meghívót 
kapott e jelentős fórumra. A balol
dali értékeket képviselő erők meg
hívásának általában eleget szok
tunk tenni, tehát nemcsak az 
MSZP-ről van szó. A Vasutasok 
Szakszervezetében több párt poli
tikájának vonzáskörében vannak 
tagjaink, akik ezekben a pártokban 
még tisztséget is vállalnak. Furcsa 
lenne, ha - alkotmányos jogaikkal 
élve - szabadon politizálhatnak a 
jobboldalon, mi meg nem tehet
nénk ugyanezt a baloldalon. Meg
hívásomat annak is betudhatom, 
hogy az MSZP kongresszusi - vá
lasztási - és kormányprogramja 
közlekedéspolitikai részének elké
szítésében meghatározó szerepet 
kapott egy szakmai team, amely
nek magam is tagja vagyok. 

- Azt Is a fejedhez vághat
ják, hogy nagyon nyomulsz 
az MSZP Irányába. 

- Mindenki velünk van, aki a 
bérből, fizetésből, a saját munkájá
ból élők érdekében politizál. Elle
nünkre van viszont az olyan poli
tizálás, amely szerint a szegények
ről nem kell beszélni. Én személy 
szerint semmiféle pártpolitikai 
tisztségre, képviselőségre nem tö
rekszem, hiszen egyetlen pártnak 
sem vagyok a tagja. Az elmúlt 
években sajnos néhány szakszerve
zeti vezető - MSZP színekbe beül
ve a parlamentbe - lejáratta a pár
tot és a szakszervezetet. Ez utóbbit 
főleg. Ezen szakszervezet-politikai 
bűnök miatt bizony böjtölni kell, s 
pártlistán szakszervezeti vezető jó 
ideig nem kerülhet az ország
gyűlésbe. 

- Hogy érezted magad a ta

nácskozáson, mllyen volt a 
kongresszus légköre? 

- Kevésbé volt várakozásoktól 
fűtött a légkör, mivel nagyjából ki
számíthatók voltak a folyamatok, a 
törekvések, a döntések. A párt 
meghatározó személyiségei félre
tették vélt, vagy valós sérelmeiket 

és a meghirdetett néppártiság alap
értékei mentén, de kritikusan és 
önkritikusan politizáltak. Az egy
ség, az erők koncentrálásának a 
szándéka, az összefogás fontossá
gának a felismerése hatotta át a 
kongresszust. Megnyugtatónak 
tűnt számomra, hogy - a jelenlegi 
jobboldali hatalom gőgje, arrogan
ciája, elnyomásra törekvése ellené
ben - érződött a tolerancia, a má
sok nézetei és gondjai iránti figye
lem, megértés, a szolidaritás, a tár
sadalmi összefogás szükségességé
nek hangsúlyozása. 

- Mennyit nyomott a latba 
Schröder, német kancellár, 
az SPD elnökének Jelenléte? 

- A német szociáldemokraták 
vezetőjének jelenléte és beszéde 
világos üzenete volt annak, hogy a 
magyar baloldal által képviselt ér
tékeknek helye van Európában, s a 
változó világhoz igazodó szociál
demokrácia egyre nagyobb szere
pet játszik. A kancellár azt is vilá
gossá tette, hogy - a jelenlegi ma
gyar kormánykoalíció vezető kép
viselőivel szemben, - az MSZP és 
a szakszervezetek tény- és problé
mafeltáró politizálása nem hátrál
tatja, ellenkezőleg: segíti Magyar
ország uniós csatlakozását. A bal-
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oldali erők nemzetközi összefogá
sát jelképezte számomra az is, 
hogy a szomszédos országok szo
cialista, szociáldemokrata pártjai 
képviseltették magukat a kong
resszuson. 

- A kongresszus «Jbb témái 
közül mit emelnél ki a mun
kavállalók szempontjából, a 

szakszervezeti munka, az ér
dekvédelmi harc segítése 
cé1Jáb61? 

- Számomra, az érdekvédő szá
mára fontos üzenet volt, hogy a 
párt meghatározó személyiségei -
Kovács László és Németh Miklós -
a fő kérdéseket, az alapértékeket 
szinte azonosan ítélték meg. 

- Például? 

- Az utóbbi időben nem a pol-
gárosodás gyorsult fel Magyaror
szágon, hanem az elszegényedés. A 
jelenlegi jobboldali hatalom gon
dolkodásában nincs helye a szegé
nyeknek, míg az MSZP jövőképé
ben nincs helye a szegénységnek. 
A gazdaság van az emberért és 
nem fordítva. A lehető leggyor
s.abban fel kell számolni a magyar 
mezőgazdaság és az egészségügy 
katasztrofális helyzetét. Új korsza
kot kell nyitni a 2002-es választá
sok szocialista győzelmével abban 
(is), hogy csak erkölcsileg szilárd 
alapokon álló, kikezdhetetlen veze
tői lehetnek az MSZP-nek és az or
szágnak. A közjó elsődlegességé
nek kell érvényesülnie az egyéni 
érdekekkel és a szűk csoportokkal 
szemben. Széles körű társadalmi 
összefogásra van szükség az ön
kormányzati képviselők, a szak
szervezeti vezetők, a presbiterek, 
az egyháztanácsi tagok, a szakmai 
kamarák és a civil szervezetek kö
zött a demokratikus értékek meg
védése érdekében. Olyan pártprog
ram kell, amelyből azt érzik az em
berek, hogy az értük és velük van. 
A tömegek felemelkedésének zálo
ga a jelenlegi - jobboldali szélső
ségekre is hajlamos - hatalom le
váltása. Ez a biztosítéka annak, 
hogy Magyarország mindenkié le
gyen. 

Ami pedig a munkavállalókat, a 
nyugdíjasokat érintő főbb szocia
lista törekvéseket illeti, ezek a kö
vetkezők: A bérek az inflációt je
lentősen meghaladó mértékben 
emelkedjenek. Növekedjenek to
vább a minimálbérek. Az adó- és 
járulékcsökkentés elsősorban az át
lag- és az átlag alatti keresetek ter-

heit mérsékelje, enyhítse a kerese
tek túlzott különbségeit és javítsa 
a kis- és közepes vállalkozások 
versenyképességét. Legyen adó
mentes a minimálbér, fokozatosan 
szűnjön meg a fix összegű egész
ségügyi hozzájárulás. A hátrányos 
helyzetű régiók vállalkozói kapja
nak kiemelt beruházási és munka
helyteremtő kedvezményeket. A 
költségvetés növekvő hányadát 
fordítsák az infrastruktúra-útháló
zat, közlekedés-telekommunikáció, 
a szolgáltatások, az oktatás és mű
velődés fejlesztésére, a lakhatás 
feltételeinek, az egészségügyi 
szolgáltatások minőségének javí
tására. 

A bérből és fizetésből élők szá
mára a foglalkoztatási biztonság 
nyújtására törekednek. Átfogó, 
reális programot dolgoznak ki a 
hátrányos helyzetű térségek felzár
kóztatására. A nyugdíjemelés érté
két a mindenkori reálisan várható 
- a nyugdíjasok fogyasztói kosara 
alapján kiszámolt - áremelkedés 
mértékéhez igazítják. Jelentősen 
emelkedjék a kismamák többsége 
által igénybevett GYES összege. 
Átfogó lakhatási támogatási rend
szert építenek ki a rászorulók lak
bér-közösköltség és közüzemi díj
fizetési gondjainak enyhítésére. 
Több pénzt adnak az egész
ségügynek. Vissza kell állítani az 
egészségbiztosítás önállóságát. 
Kapja vissza szerepét a szociális 
partnerek közötti érdekegyeztetés. 
Az Európai Unió ajánlásainak szel
lemében átfogóan módosítják a 
Munka Törvénykönyvét. Erdemi 
együttműködésre törekednek a ci
vil szervezetekkel, segítve önszer
veződésüket. És így tovább, foly
tathatnám a kézzelfogható, számon 
kérhető üzeneteket, szocialista vál
lalásokat. 

- Mlndebb6I mllyen követ
keztetéseket vonnál le? 

- Ezek alapján úgy látom, hogy 
a szakszervezetek feladata egyér
telmű: félre kell tenni az egyénies
kedést, az önmenedzselést, a szét
húzást. Az egységesedés irányába 
mutató összefogást, szolidaritást 
sugárzó erőt kell felmutatnunk. A 
szakszervezetek által képviselt ér
tékek és az erő legyen a mérce az 
aktuális politikai hatalom számára. 
Az elvszerű és közérdekű együtt
működés feltételeit mindkét olda
lon (MSZP-szakszervezetek) rövid 
időn belül ki kell alakítani. 

Kárpáti Sándor 

Hámori István Péter: 

Szonett balról 
Kárpáti Sándor barátomnak 

Ezek azt hiszik, Sándorom, 
vidám szü/etésükto1 kezdve, 
hogy túl vannak az „átkoson" 
agyagba-rogyva halt az eszme. 

Csodálkoznak: a gyáripart 
bár jóvátehetetlen károk 
érték, a munkás még kitart, 
s gondolkodnak a proletárok. 

A dolgozó szegénylegény, 
de szíve vídia-kemény 
és arra vár csak, hogy vezessék. 

Sándor! Nem kellenek cselek 
ahhoz, hogy felébredjenek 
kényszerálomba rugdalt eszmék. 
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Állítsuk meg a süllyedést! 
MOTTÓ: TISZTÁZÓ 
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ITA A SZAKSZERVEZETEK MEGERŐSÖDÉSÉÉRT 
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Hideg fej, forró s;:11•, 
ciszta kéz. 
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Összegezés a szaksze rv ezeti vitáról 

• TENNIVALÓK 

Üzenet a szakszervezetek halálhírét kelt61<nek 
1. 

A szerkesztőség úgy ítélte meg, 
hogy kritikus áttekintést igényel a 
szakszervezet-politika jellege, tar
talma, iránya, s kiemelten egyes 
részterületek. Olyanok, mint a 
mozgalom belső élete, a tisztségvi
selők erkölcsi állapota, különös te
kintettel egyes szakszervezeti ve
zetők, országgyűlési képviselők 
etikai ügyeire, a kormányhoz való 
viszony, a szakszervezetek és a 
pártok kapcsolata, a szakszerveze
tek és a baloldal együttműködése, 
problémaköre. 

A valóság tényei, eseményei, a 
szakszervezeti tagság dilemmái 
hívták életre e vitafórumot. A szak
szervezetek aggodalmakra okot 
adó helyzete, kondícióinak romlá
sa, taglétszámának és társadalmi 
tekintélyének csökkenése, az ér
dekvédelem pozícióinak gyengülé
se, a jövő kérdéseinek átgondolása 
tették időszerűvé és fontossá a 
nyilvános, társadalmi méretű véle
ménycserét. A cél az volt, hogy e 
kulcskérdésekben segítsük a tisztá
zást, az öntisztulást, az érdekvéde
lem hatékonyságát, a szakszerve
zetek önbecsülésének és társadalmi 
rangjának visszaszerzését. 

Mi tagadás; voltak fanyalgók, 
szkeptikusak, kisebb mértékben ·el
lenzői is a vitának, másfelől olyan 
radikális véleményekkel is talál
koztunk, miszerint azonnali levál
tásokra, gyors személycserékre 
lenne szükség. A túlnyomó többség 
azonban helyeselte az őszinte, 
nyílt, tárgyszerű és az „érted ha
ragszom, nem ellened" szellemé
ben folytatandó, szél�s körű esz
mecsere elindítását. Ugy, hogy az 
ne jelentsen támadást a szakszer
vezetek ellen, ne járjon kölcsönös 
vádaskodással, sárdobálással, hanem 
a vitakultúra felmutatásával is segít
se a mozgalom megerősödését. 

2. 

Ezek után nézzük a tényeket, te
kintsük át a diskurzus menetét és tar
talmát. A sorozatban összesen 60 
publikáció jelent meg. Műfaji meg
oszlásuk szerint akadt közöttük cikk, 
riport, kispublicisztika, tallózó, a 
legtöbb azonban az interjú volt. 

A szerzők, az interjúalanyok 
többségét a szakszervezetek vezető 
tisztségviselői, aktivistái alkották, 
de szép számmal képviseltették 
magukat a külső szakemberek is. 
Konkrétabban: elmondta vélemé
nyét a szakszervezeti konföderáci
ók vezetője, a szakmai ágazati 
szakszervezetek elnöke, az szb-tit
kár és a főbizalmi, de a pártvezető, 
az országgyűlési képviselő, a vál
lalkozó, az újságíró, az ifjúsági ve
zető és a nyugdíjas, nemkülönben 
a filozófus, a szociológus, a köz
gazdász, a politológus, a történész 
és a gazdaságfilozófus is. Szakmai 
bontásban nézve megnyilatkozott a 
vasutas, a vasas, a kereskedelmi, a 
textiles, a bányász, a bőrös, a hú
sos, a gabonás, az erdész, a mező
gazdasági, a pedagógus, a közal
kalmazotti és köztisztviselői és a 
villamosipari szakma szószólója. 

3. 

Tapasztalatból tudjuk, hogy 
minden eseménynek, jelenségnek, 
változásnak megvannak az előz-
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Lezárult a több, mint egy éve tartó eszmecsere, amely dr. Márkus Imrének, a 
VSZ elnökének kezdeményezésére indult a Magyar Vasutasban, a szakszerve
zetek helyzetéról és jövójéról. Az Ütközó címet viseló sajtópolémiában, minden 
lapszámban ezzel a fejléccel találkozhatott az olvasó: Állítsuk meg a süllyedést! 
Tisztázó vita a szakszervezetek megerósödéséért. Kritikák, okok, összefüggé
sek, tennivalók. 

ményei. Ezért természetes, hogy a 
problémák megközelítésének kiin
duló pontja a rendszerváltás óta el
telt tíz év történései - sőt az ezeket 
megelőző további évek - voltak, 
hiszen az okok, az összefüggések 
másként nem értelmezhetők. Az 
1989-90-es. évek gyors és radikális 
változásait kínlódva-gyötrődve él
ték meg a szakszervezetek. Az újak 
azért, mert nem, vagy kevés volt a 
tapasztalatuk, a régiek pedig azért. 
mert ellenük irányultak a támadá
sok. 

A kilencvenes évek három kor
mánya bizonyos mértékben hason
lóan viszonyult a szakszervezetek
hez, ugyanakkor különböztek is 
egymástól. Az Antall-Boross-kor
mányhoz ugyan közelebb álltak a 
Munkástanácsok és a Liga szak
szervezetek, de az MSZOSZ-t 
nyíltan szét akarták verni. S mint 
emlékezetes, erre az időszakra es
tek az 1991-es év szakszervezet-el
lenes törvényei. A Horn-Kuncze
kormány nem támadta ugyan ilyen 
módon és mértékben a szakszerve
zeteket - hiszen jelentős mérték
ben támogatásukkal sikerült győz
niük és hatalomra kerülniük 1994-
ben -. de nem adtak annyi és ak
kora segítséget szocialista-liberális 
kormánykoalícióként, amennyit 
adhattak, illetve adniuk illett volna. 
Ebben persze szerepet játszott a 
szocialistáknak és a liberálisoknak 
a szakszervezetekről eltérő felfo
gásuk. 

A legmostohább körülmények 
közé azonban 1998 után, az Or
bán-Torgyán kormánykoalíció ide
jén kerültek az érdekvédelmi szer
vezetek. Ennek ismert és beszédes 
bizonyítékai: a tb-önkormányzatok 
megszüntetése, az érdekegyeztetés 
intézményes rendszerének „átala
kítása", semmire sem kötelező el
silányítása, lenullázása, a társada
lmi párbeszéd takaréklángra állítá
sa, a Munka Törvénykönyve nega
tív irányú módosítása, a munkavál
lalói, szakszervezeti jogok meg
nyirbálása. Mindez. de az egész 
Fidesz-kabinet magatartása a 
szaks'zervezetek visszaszorításáról 
szól. 

Az elmúlt időszak krónikájához 
azonban a szakszervezetek saját hi
bái és gyengeségei is hozzátartoz
nak. Nem tudták eléggé kihasznál
ni az 1993-as üzemi tanács-válasz
tások eredményeit. de a tb-önkor
mányzatokban és az ország
gyűlésben helyet foglaló érdekvé
dők sem éltek a várakozásoknak 
megfelelően az ott kínálkozó lehe
tőségekkel. A szakszervezetek ere
jét túlságosan lekötötte a vagyonért 
folytatott küzdelem, s az a pozíci
óharc, amelyet a konföderációk 
egymás ellen folytattak, az egyes 
vezető tisztségviselők pedig az 
egyéni előnyszerzéssel voltak el
foglalva. Ezt használta és használja 
ki a jobboldali kormány úgy, hogy 

az „oszd meg és uralkodj" elve 
alapján szembeállítja a szakszerve
zeteket, egymás ellen hangolja 
azokat, szakszervezet-ellenes in
tézkedésekkel és szakszervezet-el
lenes légkör teremtésével igyek
szik lejáratni a mozgalmat és tiszt
ségviselőit. 

A privatizáció szétszedte a 
nagyüzemeket. atomizálódtak a 
munkahelyek, szétforgácsolódtak a 
lecsökkent taglétszámú szakszer
vezetek. A magánosítás térhódítá
sával, a multik megtelepedésével 
szűk( ebb) körre korlátozódott a 
szakszervezetek mozgástere, elvé
konyodtak érdekvédelmi-érdek
képviseleti lehetőségeik. Ilyen kö
rülmények között kellett (volna) a 
szakszervezeti tisztségviselőknek 
vigasztaló választ adniuk az ala
csony bérért dolgozó, az elbocsá
tástól rettegő, munkanélkülivé vá
ló, elkeseredett és kiszolgáltatott 
munkavállalóknak. Eközben arra is 
figyelni kellett, hogy ne romolja
nak az ellehetetlenülésig a szak
szervezeti munka személyi, anya
gi-technikai, pénzügyi, szervezeti 
feltételei. Egyszerre kellett túlélni, 
talpon maradni és megtanulni azt, 
hogy mit jelent az egypártrendszer. 
a gondoskodó állam után a magán
tulajdonra, az öngondoskodásra 
épülő, félperifériás kapitalizmus 
viszonyai között érdekvédelmet 
folytatni és érdekérvényesítést vé
gezni. Váltani kellett a gondolko
dásban, a st:I1usban, a módszerek
ben is, hiszen a megváltozott világ
ban senki nem mondja meg fentről, 
hogy lent, a helyszínen, az embe
rek között mit, hogyan kell csinál
ni, ki, miben és miként foglaljon 
állást. Felértékelődött az önállóság, 
a tájékozottság, a kommunikációs 
képesség. 

4. 

A múlt megítélésében és a jelen 
értékelésében nagyobb egyetértés 
mutatkozott a vita során - bár eb
ben is fellelhetők nézetkülönbsé
gek -, a jövő kérdésében, abban. 
hogy merre van az előre, már na
gyobb a bizonytalanság, jobban 
megoszlanak az elképzelések. 
Egyöntetű a hozzászólók vélemé
nye, hogy a szakszervezetek fő fel
adata az érdekvédelem. Ezek alap
vető témaköreiben, feladataiban -
bérfejlesztés, foglalkoztatás, szo
ciális juttatások, megfelelő jogi 
környezet, munkaügyi kapcsola
tok, kollektív szerződés, társadalmi 
párbeszéd és általában az élet- és 
munkakörülmények javítása -
szinte teljeskörű a közös nevező. 
Rendszerint kiesik azonban a látó
szögből - s ez régi probléma -, 
hogy az érdekvédelem nem pusz
tán anyagi érdekvédelem, hanem 
szellemi, kulturális és erkölcsi ér
dekvédelem is egyben. Továbbá: a 
szakszervezet társadalmi szervezet 

is, - az ezzel járó jogokkal és kö
telezettségekkel -, mozgalom és 
közösség is, ezek jellegzetességei
vel együtt. Nem szólva olyan terü
letekről - amelyek a szocialista 
korszakban hangsúlyos feladatkö
rök voltak -, mint a munkavéde
lem és az üdültetés. 

A morális problémák, a szak
szervezeti vezetők erkölcsi maga
tartása, állapota élesebb fénybe ke
rült korrupciós. zsákmányszerzős 
világunkban. A vita is tükrözte, 
hogy miként a társadalmi közvéle
mény, a szakszervezeti tagság is 
rendkívül érzékeny a hatalmi, 
pénzügyi visszaélésekre, határo
zottan elítéli azokat, akik megká
rosítva a közösséget, visszaélve a 
bizalommal, saját zsebre játszanak. 
Ilyen emberekre nincs szükség ve
zető tisztségekben - szólnak a fi
gyelmeztető szavak. Aki közszol
gálatot vállal, az legyen képes el
lenállni a kísértésnek, legyen tuda
tában annak, hogy a közélet po
rondján csak erkölcsileg fedhetet
len, hiteles szereplőknek van he
lye. A rendszerváltás veszteseit, a 
bérből és fizetésből élőket, a nyug
díjasokat képviselő szakszerveze
tekben különösen. 

Megfogaln1azódtak másfajta fi
gyelmeztetések is, amelyek egyben 
jelzik a tennivalókát. Nem szabad 
felélni a vagyont. Több figyelmet 
az utánpótlásra. Kis létszámú, de 
profi apparátust. Előtérbe állítani a 
képzést, az oktatást, a szakértői 
gárda megerősítését, a szellemi bá
zis kiszélesítését. Tóbb pénzt, ener
giát áldozni a sajtóra, a nyilyános
ságra, az információra, a tájékoz
tatásra. Korszerűbb stílust, moder
nebb szóhasználatot, érthetőbb, 
„eladhatóbb", eredményesebb 
kommunikációt. Megfontolt, érv
gazdag, de bátrabb, keményebb 
hangot, ha az érdekérvényesítés 
úgy kívánja. Nem lemondani az ér
dekegyeztetés intézményéről, a 
kollektív tárgyalásokról, megálla
podásokról és szerződésekről. To
vább munkálkodni - kordában tart
va az egyéni ambíciókat - a kon
föderációk közeledésén, együtt
működésén. a közös fellépéseken, 
az erők egyesítésén, a szolidaritás 
erősítésén, a nemzetközi kapcsola
tok fejlesztésén. 

5. 

A nézetek sokszínű piacán új 
felismerések születtek és régi igaz
ságok is megerősödtek. Erőteljesen 
kifejezésre jutott, hogy a munka
vállalók, a szakszervezetek csak 
magukra számíthatnak. Az lesz s 
marad az övék, amiért megharcol
nak, amit s amennyit kikényszerí
tenek maguknak. Ehhez azonban 
minden szakszervezeti tag szemé
lyes hozzájárulása, aktív közremű
ködése szükséges. Az kell, hogy a 
szervezett dolgozók legyenek ké-

szek a keményebb érdekérvényesí
tésre is. Ne húzódjanak a háttérbe, 
ha demonstrálni, sztrájkolni kell, 
ne csak társaikat biztassák, ha
nem adják saját arcukat, jelenlé
tüket és erejüket a közös ügy sike
réhez. 

Az élénk vitakészség és a gaz
dag tartalmú megnyilatkozások 
sem jelentik azt, hogy nem marad
tak nyitott, tovább_,gondolásra kész
tető témakörök. Es ez így termé
szetes, hiszen nincs az a bölcs vita, 
amely ,minden dilemmát megold, 
lezár. Igy például sok szó esett a 
szüntelen megújulás kényszeréről, 
fontosságáról, ám kiderült, hogy 
nem mindenki ugyanazt érti rajta. 
Ezért a megújulás szakszervezeti 
értelmezése, iránya és tartalma to
vábbra is dialógus tárgya. Annak 
viszont evidenciának kell(ene) len
ni, hogy a konstruktív változást 
mindenki kezdje és folytassa ma
gával, saját szervezetével, vagyis 
figyeljünk másokra, törődjünk má
sokkal, de leginkább „söpörjünk a 
saját portánkon", mert így jobban 
célba találnak a mások címére kül
dött ajánlásaink is. 

Tovább kell beszélgetni olyan 
kérdésekről is, hogy mit jelent a 
munkatőke ellentéte a mai körül-

• mények közepette, politizáljanak-e 
a szakszervezetek, kik és hogyan 
érvényesíthetik saját (baloldali, li
berális és konzervatív) értékrend
jüket a mozgalomban, mi a haszna 
és kára a szakszervezeti pluraliz
musnak, működjenek-e (és ho
gyan) platformok a szakszerveze
tekben, legyenek-e parlamenti kép
viselők a szakszervezeti vezetők, 
milyen a kívánatos kapcsolata a 
szakszervezeteknek és a politikai 
pártoknak? 

Ez csak ízelítő az elfogadhatóan 
megválaszolandó kérdésekből, s 
akkor még nem is említettem azt a 
sokat idézett mondatot, hogy „tör
vényes, de etikátlan". Ezek prolon
gált szakszervezeti „keresztrejtvé
nyek", amelyeket további tisztázó 
eszmecserékben kell közösen meg
fejtenünk. 

Összegezve: szigorú mércével is 
állíthatjuk, hogy kultúráit hangú, 
tárgyszerű, érdemi és hasznos vé
leménycsere folyt egy éven át a 
Magyar Vasutasban. Olyan, amely 
érdeklődést váltott ki a szakszerve
zetek határain túl is. Olyan, amely 
átfogta a munka világának, a mun
kaharc fő kérdéseit és fogódzókat 
nyújtott a mindennapi érdekvédel
mi csatározásokhoz. 

Biz.onyította, hogy az erők 
egyesítésének, a szakszervezeti ösz
szefogásnak nincs más alternatívá
ja. A kritikus-önkritikus elemzés 
mellett felmutatta egy lehetséges 
szakszervezeti koncepció körvona
lait, azokat a biztató jeleket, ame
lyeket a hat konföderáció új, 
együttes szervezeti keretei, fóru
mai és a civil országjelentés tartal
ma jelentenek. 

Megcsillantak tehát a fények az 
alagútban. Ellenszélben is esély kí
nálkozik arra, hogy az érdekvédők 
üzenjenek a szakszervezetek halál
hírét híresztelőknek: a mozgalom 
él és működik, s most éppen arra 
koncentrál, hogy felszálló ágra ke
rüljön és visszaszerezze tagságá
nak bizalmát, megtépázott tekinté
lyét, elgyengült társadalmi támoga
tottságát. 

Kárpáti Sándor 
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europa1 
Bz volt a mottója a TRANSNET 
Gewerlcschaft GdED november 26. 
és december 1. között Magdeburg
ban tartott 16. kongresszusának. A 
Vasutasok Szakszervezete nemzet- 1 

közi elismerését jelenti az a tény, 
hogy meghívást kaptunk a kong
resszusra. A nyitó ünnepségen a 
TRANSNET elnöke, Norbert Han
sen üdvözölte az 1200 résztvevőt. 
A megnyitón a vendéglátó szövet
ségi tartomány Sachsen-Anhalt mi
niszterelnöke, dr. Reinhard Höpp
rter mellett az új szövetségi közle
kedési és építésügyi miniszter, 
Kun Bodewig is részt vett. 

Ra}tuk ldviil számos kiválóság 
volt még jelen Magdeburgban: a 
különböző pártokat képviselő szö
vetségi és tartományi politikuso
kon kívµl a DB Rt. elnöke, Han
mut Mehdom és számos igazgató
sági tag, a Felügyelő Tanács veze
tője, Dieter Vogel, a teljes vállalati 
egyesülés minden szintjét képvise
lő vezetők, a szakszervezetek ve
zetői, élükön a DG8 (Német Szak
szervezeti Szövetség) elnöke, Die
ter Schulte. 

Relnh•d Höppner tartomá
nyi miniszterelnök hozzászólásá
ban kiemelte: .,Egyszen1en nem le
het, hogy a vasút üzemeivel 
rosszabbul bánik, mint korábban a 
vagyonkezelö', fordult Mehdom 
vasúti elnök felé. Valahogy nem il
lik össze, hogy először � teJj�sít
ményeket csökkentik, QUljd �Jk�

denek csodálkozni az üzemek gaz
daságtalan voltán. A tartományban 
található négy üzem szándékos be
zárása olyan ,,hihetetlen történet", 
amelybe a tartományi kormányzat 
nem fog beletöráQni. Höppner sík
raszállt a vasúti közlekedés egész 
Európában elfogadott koncepciója 
mellett. Élesen foglalt állást a mi
niszterelnök az alacsony bérek és 
a biztonság kárára megvalósítandó 
verseny ellen. 

Kurt BodewW szövetségi köz
lekedési miniszter hozzászólásában 
kiállt a szakszervezetek mellett és 
hangsúlyozta, hogy „korrekt ver
senyfeltételeket kell teremteni". 
Hangos tiltakozás közepette jelen
tette ki az új közlekedési miniszter, 

Kurt Bodewig, hogy a szövetségi 
kormány ragaszkodni fog a vasutas 
lakások értékesítéséhez. A minisz
ter kiemelte és elismerte a szak
szervezetek jelentőségét. Nálunk 
„olyan szakszervezetekre van 
szükség, amelyek aktívak és részt 
vállalnak a feladatokban. Aki Né
metországot át akarja alakítani, ezt 
nem teheti a szakszervezetek elle
nére". A közlekedéspolitikát illető
en Bodewig azt mondta, a vasát és 
a politika a vasóti teherszállítási 
teljesítményt meg szeretné dupláz
ni az elkövetkezendő 15 év során 
és szeretné elérni, hogy a vasút 
nyereséges legyen. A szövetségre 
fog hárulni a pályavasút fenntartá
sának felelőssége, azaz „a szükséges. 
esvw'liJket az infrastruktúra rendel
kezésére fogjuk bocsdtani ". 

A Német v.utak Rt. elnö
ke, Hanmut Mehdom a jelenlegi 
üzleti évet értékelve kifejtette, 
hogy az EXPO-val kapcsolatos 
problémák ellenére a vasút előre
láthatólag pozitív üzleti ered
ménnyel fogja zámi. Üdvözlő be
szédében a vasúti elnök azt mond
ta, hogy a 2000. év októbere üzle
tileg a legjobb hónap a vasúti re
form kezdete óta. A milliárdos hi
ányokra kitérve elismerte, hogy a 
,,régi vasúti emberek" a szükséges
nél sokkal óvatosabban terveztek 
és az új projekteknél most felme
rUlő költségnövekedéseket előre 
jelezhették volna. Mehdom kriti
kus közbekiabálásokkal többször 
megszakított beszédében kifejtette, 
.,úgy hiszem becsületességgel tar
tozom Önöknek légvárak építése 
helyen, a jövő érdekében erőfeszí
téseket kell tennünk és pénzügyi 
harcot kell folytatnunk". 

A homu6láaolud végig
hallgatva a küldöttek által teremtett 
légkört átérezve, bátran ki lehet je
lenteni, a TRANSNET kongresz
szusa offenzív, jövóorientált és eu
rópai módon végezte munkáját. 

Norbert HM....,llk, a 
TRANSNET elnökének újbóli 
megválasztásához ezúton is gratu
lálunk és felelősségteljes munkájá
hoz sok sikert kívánunk. 

Simon Dezső 

EURÉGIO-. azabzervezetl Irodák létesiilnelt 

Nyu---&O•r ..... on 

nyugati határszél megyéi
élők egyre gyakrabban 
atnak a határon átnyóló 

együttmtlködés gyümölcseiről. 
Burgenland tartományfőnöke, va
lamint Győr-Sopron, Vas és Zala 
megyék közgyaiésének elnökei 
1999 év nyarán írták alá az EU
RÉGIÓ West/Nyugat PANNÓ
NIA keretszerzódését, amely a te
rületi egységek kooperációjára 
nyújt lehetőséget. A szabad aka

ratból létrehozott érdekközösség 
a partneri elvek szerint funkcio
nál, s a jószomszédi kapcsolatok 
erősítését, fejlesztését, az együtt
mtlködés mélyítését ttlzte zászla
jára. A társadalmi, gazdasági, 
kulturális, technikai és közgazda
ságilag koordinált szinteken tör
ténő közös problémamegoldások 
hazánk EU-belépése segítésének 
szolgálatában is állnak. 

Az EURÉGIÓ a határvidéken 
a terUlet, a gazdaság, és az ide
genforgalom fejlesztését, a közös 
kulturális örökség ápolását, vala
mint a természet- és környezetvé
delemben, a közbiztonság foko
zásában és a katasztrófaelhárítás
ban, a képzésben, s a humanitá
rius és szociális szolgáltatások 
bővítésében történő együttmtlkö
dés jegyében kezdte tevékenysé
gét. A kör azonban folyamatosan 
bóvUl, s megalakult a szervezet 

1 
Szakszervezeti Együttmtlködési 
Munkabizottsága is, amely már 
négy alkalommal ülésezett. Bur
genland, Nagykanizsa, Sopron 
után az idén &szel Szombathe-

lyen tanácskoztak a bizottsági ta- összevetése. Az esZJDN:ser6ken a 
gok. negatív irányó el�k felszá-

Papp Z.Oltán, a V SZ Szombat- molására kaphatnak bonosftbató 
hely terUleti bizottságának titká- recepteket az érdekképviseleti 
ra, a munkabizottságban az tisztségviselők. A továbbképú
MSZOSZ-t képviseli, s a közös sek és találkozók különbö:z6 
szakszervezeti munka kibontako- szintjein kialakuló mdhelymunka 
zásáról elmondta, hogy u állás- er6síti a hazai szakszervezeti 
pontok megismerése után munka- mozgalmat, s a várható eredmé
bizottsági platformokat hozott nyek a munkavállalókat csatlako
létre, amelyekben a résztvevők zásra ösztönzik majd. 
többek között az EU-integráció, A projekt megalakítói a három 
a régiók közötti foglalkoztatási megyeszékhelyen konföderációs 
helyzet, a n6- és ifjúságpolitika EURÉGIÓ irodák létrehozására 
aktuális feladatainak megoldásá- ugyancsak szeretnének támoga
ra törekednek. A célok között tást kapni. Ezen kis egységek a 
azonban a tapasztalatcserék mel- szakszervezeti kooperáció ,,feh& 
lett a közös képzési rendszer ki- foltjait" tennék színessé. Az � 
dolgozása is szerepel. dába betér6k mindenfajta munka-

Az elképzelések megvalósulá- vállalással kapcsolatos ügyben 
sának anyagi_ forrását a pályáza- segítséget, tanácsot kaphatnának, 
tok, projektek garantálják. A beleértve a jogi jellegtI felvilágo
kapcsolatépítés révén az uniós sításokat is. Emellett az irodák 
országok érdekképviseleti szer- munkatársai az EU jogszabályai
vezeteinek mtlködési tapasz- ról, a kritériumrendszerekr61, s a 
talatai, s az azokból lesz\1'.rhető felkészülés egyéb szeleteir61 
tanulságok a magyar szakszerve- ugyancsak tájékoztatják az ér
zeti munka közelébe kerUlnek. A deklődő érdekképviseleti tago
nemrégiben kidolgozott és támo- kat. 
gatásra benyújtott projekt tartal- Európa szakszervezeti szem
mazza a szakszervezeti bizalmi- .. pontból is egyre közelebb kerUl 
ak, üzemi tanácsi tagok közös hozzánk, s remélhet6leg ez a fo
Icépzését, gondolva a nyelvi ne- lyamat a munkakörülmények ja
hézségek áthidalására is. Az üze- vulásában, s a munkavállalói ki
mi tanácsok elnökeinek tervezett szolgáltatottság csökkenésében 
összejövetelein pedig olyan érde- ölt majd testet. A munka törvény
kes témák kerülhetnek reflektor- könyvének tervezett módosítása 
fénybe, mint például a multina- idején e törekvés hatalmas érté
cionális cégek burgenlandi, illet- ket képvisel. 
ve magyarországi gyáraiban a bé-
rek és munkáltatási körülmények 6dri 

A nyugdijas vasutasok 
a nyugdíjak felemelését 

követelik Franciaországban 
La Vle du Rali, 2000. október 11. 

francia vasút nyugdíjasai
nak szövetsége (FGRCF) 

tóber 3-án és 4-én tar
totta 25. kongress�t Párizs
ban, a segélyegylet székházá
ban. Az egész országból érke
zett mintegy 800 képvisel« a 

--------------------- nyugdíjas vasutasok Jöv6jét 

tében emlékeztet arra, hogy a 
nyugdíjba menetelnél a lakóhely
változási pótlék beépítése erede
tileg a pótlás százalékos arányá
nak javítását célozta, jelenleg 
azonban ez egy új felfogás esz
közévé vált. A pótlás százalékos 
aránya a nyugdíj összegét teszi ki 
a régi munkabérhez viszonyítva. 
Az SNCF-nél ez átlagosan 60 
százalék a bruttó munkabérhez 
viszonyítva. Az 55 éves korban 
történ6 nyugdíjba menetelnél sok 
vasutasnak nincs 37 és fél év 
szolgálati ideje és így nem része
sül teljes nyugdíjban, valamint 
számos prémium és pótlék nincs 
szánútásba véve a nyugdíj meg
állapításánál. A szakszervezet 
úgy véli, hogy a lakóhelyi pótlé
kot be kell építeni a munkabérbe. 
A munkabérek legutóbb történc5 
0,4 százalékos emelése és a lakó
helyi pótlék 3/4 részének be6pí
tése után még 6,25 százalék pót
lékot kell beépíteni, hogy ez tel
jes mértékben bele legyen foglal
va a munkabérbe. Az október 
5-ei kerekasztal értekezlet végén 
az 1/4 rész jóváhagtása után m6g 
6 szá7.alék maradt fllgg&en. 

nak és kinyilvánítsák szolidaritá
sukat a vasutasok között, amely 
tulajdonképpen a szövetség hiva
tása. 1917 óta folytatja tevékeny
ségét két irányban: a nyugdíjak vá
sárlóértékének meg6rzése és jog
segély nyújtása a rászorulók szá
mára. 

érint6 legfontosabb kérdések
kel foglalkozott. 

A munkabérekr61 az SNCF-nél 
tartott el6zetes kerekasztal érte
kezleten kihangsúlyozták azt a 
reményüket, hogy az aktív állo
mánynál végrehajtott béremelés 
visszahatással lesz a nyugdíjak 
összegére is. A Nyugdíjasok Szö
vetségének régi követ�lése az, 
hogy a nyugdíjak vásárlóereje ne 
csökkenjen. Kihangsúlyozták azt 

a fontos szerepet, amelyet az 
SNCF tölt be a kö7.Szolgáltatás
ban, ezért kiemelten kell kezelni 
a tényleges és nyugdíjas vasuta
sok helyzetét. 

Úgy vélik, hogy a nyugdíjak 
elvesztették vásárlóértéküket, mi
óta azokat nem az árindex ará
nyában emelik. A munkabérek és 
a nyu1díjminimum közötti arány 
eltolódúa, amely 1982-\en k67.el 
el)'eDltl volt, jelenleg 26 poatot 
tesz ki. A nyugdfjas vasutasok 
uniójbk vezet6je a COT kae-

A Nyugdíjas Vasutasok Szö
v•ge lwomévenként tartja 
kongresszusát. Ez alkalmat ad ar
ra, hogy a kOld&lek találkozza-

Amikor a szövetség független
séget követel a politikai pártoktól 
és egyéb szervekt61, nem határol
hatja el magát teljesen. Így min
den kongresszusára képviselőket 
hív meg az SNCF-t61, a fuvaro
zási vállalatoktól és egyéb társa
ságoktól. Ebben az évben jelen 
volt a kongresszuson a Betegbiz
tosítási és Nyugdíjas Pénztár ój 
igazgatója, a Nyugdíjasok Orszá
gos Pénztárának elnöke és a Köz
lekedést Hasmálók Országos 
Szövetségének elnöke. 

Rendszeresen meghívást kap a 
kongresszusra Párw Polgármes
teri Hivatalának tépviselc5je, ez 
alkalommal maga a polgármester 
volt jelen, aki meger6sítette ra
gaszkodá,át a nyugdíjas rend
szerhez és üdvözölte a szövetség 
szolidaritásának kifejez6d6s6t. 
Nem közölte azonban a nyugdí
jas vasutas k6pvisel6k számát Pá
ri7.S város közgytD.�ben. 
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A fa;a alól: 
Nyugdajasok 
klskarácsony 

Kéjvonat 

az Adriára 9 

Rakhaton 
Flum b 

70-80 ezerb61 élni tisztességesen 
jár fát vágni nagyfejszével, fű
résszel. Szerencsére a halápi er
dész barátilag számon tartja mun
kaerejét. 

- A tűzrevalóért már nem fize
tek. S az is valami! 

- A gally nagyját megrészelik? 
- Nem. Megváltom. Kétezer fo-

rintot adok egy fu�arért, így még 
mindig kevesebbe van, mintha a 
tüzépről venném. 

- S ez a két erős nagyfiú szo

kott segíteni? 
- Ha úgy esik, jönnek szede

getni. 
- A ,nai napja hogy· telt? 
- Gyermekgondozásra vettem ki 

Itt Járt a VSZ-Mlkulás 

a szabadságom, mert a feleségem
nek még nem lehet emelgetni, ci
pekedni,· én takarítottam, a ház kö
rül minden tennivaló az enyém. 
Aztán meg javítok odakinn egy 
ócska kis masinát, egy törpe trak
tort. Értek hozzá, mert a felét én 
szereltem össze. Ezzel hordjuk a 
fát.. 

Nagycsaládi kép a kenyér'keres6 klstraktorral 

fiúcska, Dávid, a pólyás a bizony
ság arra, h,ogy Olá)lék nagyon. is 
együtt húzzák a kölcsönös szeretet 
szekerét. Külön-külön az nem 

Akácos dombok közt rejtező fa
lucska a 2500 lelkes Hosszúpályi, 
Debrecentől úgy 15 kilométerre. A 
VSZ karácsonyi küldönceként 
Oláh Ferenc vonalgondozót és csa
ládját keresem. S rájuk is találok a 
Kertész utcában, a sarkon laknak. 
Két nyurgább és három kisebb cso
koládé Mikulás az ablakban. Csak 
ők lakhatnak itt, hisz Oláh Ferenc 
ötgyermekes családfő. A tömbház
fészek szerény menedéknek tűnik. 

menne. 
Az édesanya is hozzáragaszt 

még egy morzsányi családi pótlé
kot a megélhetéshez, s megtoldja 
az iskoláztatási támogatással: 

Fordítunk a gondolat kerekén 
egyet. 

- A fizetésünkön nem nagyon 
látszik meg azóta se, én pedig mint 
vonalgondozó sem sztrájkolhat
tam, mert a közlekedés teljesen 
nem állhatott le. 

- Azért valamit csak kiharcol
tak! - Politizál? 

- Nincs értelme, úgysincs iga- - Hát nem sok mindent, de azért 
a követelésekkel rokonszenveztem. 
Különben tudja, mivel nem értek 
egyet? Azzal a rengeteg félárús 
közalkalmazotti kedvezménnyel. 
Miért nem fizetnek ők is? Tóbb 
lenne a MÁV bevétele, több lenne! 

zunk. 1 , 

- Ötőjükre jön 29 ezer. 
- Édeskevés - állapítom meg. 

- De hát a vasutassztrájkról 
csak van véleménye tán? 

Felsorakoztatom az asztalon az 
öt díszes ajándékcsomagot. A két 
kisebbik fiú, Robi és Dani szeme 
fölragyog, de a világért sem nyúl
nának hozzá. Jólneveltek. 

Ha csak a két nagyobbik fiú. Attila 
és Feri pusztítaná a kenyeret...! Az ötödik, Dávid 

Még egy meglepetést tartogatok 
a névsorolvasás után. 

- Ki nem találnám - támasztja 
meg az állát öklével a vonalgondo
zó, ez az inas, éveire nézvést 
ugyancsak fiatalember. - Előbb -
ajánlja - hadd mondjam el, hogy 
mi a munkám. Mit csinálok? Gya
log baktatva felügyelek a pályára, 
s ha valami rendelleneset veszek 
észre, jelentem. Hétfőn, pénteken, 
reggel öttől délután kettőig járom 
a kijelölt szakaszt egy nagy csavar
kulccsal és egy csákánnyal jobbára 
Léta és Monostorpályi között 7-8 
kilométeren át. 

A nagyon-nagyon megviselt bú
tordarabok is arról árulkodnak, 
hogy itt csak többnyire az enniva
lóra jut. Többre aligha futja. A zö
mök cserépkályha duruzsoló láng
jainál, a jó meleg konyhában, a 
tisztes szegénységben barátka-
zunk. 

- A ház a maguké? Saját tulaj
don? 

- Kerttel együtt - rezdül meg 
némi büszkeség az apa hangjában, 
akinek nem csak a vasúti munka 
az osztályrésze. 

- Mellette dolgozok! 
Ebből rögtön megérteni, hogy ő 

aztán a föld alól is előteremti a be-
tévő falatot, mert kiböki, hogy se
gélyért az önkormányzathoz csu
pán egyszer folyamodott, ám akkor 
elutasították. 0 meg nem olyan 
kuncsorgós fajta, inkább az erdőre 

Feri és Attila jobb 
szakmát választ 

A fiúk közül Attila nőtt ki leg
inkább a sárból. A százkilencven 
felé közelít. holott még csak nyol
cadikos. Hallgatag kamasz, aput 
egyelőre csak a növésben hagyta 
le, de a szorgalmát örökölhette, 
hisz mindenáron karosszérialaka
tos akar lenni. Nagyon elszánt, mi
kor erről faggatom. 

- No ehhez - jeg_vzem meg - ál
dás a szabadjegy! Ingyen járhatsz 
Debrecenbe. A szakmunkásképző
be. 

- Ha addig meglesz - tamásko
dik az apja. s kétkedését így erősíti 
meg: ,,Ilyet hallottunk''. Én meg 
nyugtatom, hogy nem addig a', 

Szoktam helyettesíteni is. Deb
recen-Sáránd, Sáránd-Derecske, 
Pocsaj-Nagykereki. Máskor meg 
beállok a munkáscsapatba. Toldoz- f' 
�k, foldozzuk, javítgatjuk az avu-
lo vonalat. 

- Mióta is szolgál a MÁV- Adventi várakozás 
nál? 

- '87 óta, s 39 éves vagyok. 
- A vasút adta a kenyere javát. 
- A tsz után. 
Nem kertilgetem tovább a forró 

kását. 
- Egy keresetbo1 heten élnek. 

Ez több, mint művészet. 
- 40 800 az alapom. Mi jön er

re? Egy kis különélés. 
- ?? 
- Az a pótlék. - Kacag föl hir-

telen a családapa. Hisz az ötödik 

Az adventi várakozás lényege szerint: várakozás 
arra, Aki van, ahogy a szeretet misztériuma sem 
egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a mi
énk. Persze, erro1 a várakozásról és erro1 a vágyó
dásról csak dadogva tudunk beszélni. Annál is in
kább, mivel Isten valóban megtestesült közöttünk, 
vállalva a lét minden súlyát és megosztottságát. És 
még, túl idő és tér vastörvényén, melynek - meg
születvén Betlehemben - maga a teremtő Isten is 
készséggel és véghetetlen önátadással vetette alá 
magát. Ádvent idején mi arra várakozunk, és az 

után vágyódhatunk: ami megtörtént és akit kétezer 
esztendeje jól-ross:111 a ke:iink kö:ött tartunk. Vá
gyódunk utána és \'lÍgyako:unk rá, a::al, hogy Isten 
beleszületett a: idóbe, módunkban áll kiemelkedni 
az idóbó1. 

Az adventi 1·árako:cís hasonlít a megemlékezés
hez. de valóban mindennél távolabb áll tó1e. Valódi 
várakozás. Pontosan úgy, ahogy a szeretet minden
nél világosabban vágyakozik az után, akit magához 
ölel és örök újs-z,ülöttként a karjai között tart. 

(Pilinszky, 1975. december 14.) 

mert azt csak mesélik, a 200 l-es 
betétlapot már mindenki megkapta 
vasutaséknál. 

S most vegyük elő Ferit, aki 
végzett már a nyolcadik osztállyal 
Hát őse nagyon beszédes. 

- Szobafestő-mázoló leszek -
ezt azért kihúzom belőle. 

- Jó szakma, dicsérem meg. S 

ki találta ki ezt neked? 
Elpirul. 
- Anyu - súgja. S ő is boldog, 

hogy fia mennyire szeretne kitörni 
ebből a világból. Hogy nem adja 
alább ő se. Azt meg váltig állítgat
ják, a szobafestő Hosszúpályiban , 
nagyon is megél, bár nem csak egy 
van belőlük. 

Kalácsot sütnek 

Feri nyáron egy kis rotációs ka
pával forgatja a földet Monostoron 
egy nagyobb kertben. Zöldséget 
termeszt a család. Titokban kará
csonyi ajándékra gyűjtöget, de 
még azt nem árulja el, hogy mire. 

- S hogyan képzeli el mondjuk 
a karácsonyi ebédet a 33 éves .fia
talasszony? - Előbb megcumiztat
ja Dávidot, az meg csendesen szu
szog a jóllakottságtól. Oláhné fá
radt. Nem is csoda, ennyi gyerek 
mellett! Azért felsorolja a fogáso
kat. 

- Húsleves, mint mindig, aztán 
töltöttkáposzta, az szokásos. Az ün
nepi kalácsot én sütöm gázsütőben. 

- Ugyan mondja már meg -
kérlelem -, hogy itt, ahol minden
ki mindenkit ismer, Hosszúpályi
ban, föltekintenek-e az ötgyerme
kes édesanyára, vagy ... 

- Ki, hogy. Van, aki azt mondja, 
sok. 

- S most itt a végállomás? 
- Igen, megállunk. Mindig lányt 

vártunk következőnek, aztán így 
sikertilt. 

A vonalgondozó ehhez már nem 
tesz semmit hozzá. A holnapi haj
nalra gondol, amilcor majd megrí
katja fürészével az akácfákat. 

Kép és szöveg: Szalai Csaba 
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T
ársasutazásról - legalábbis 
a szó mai értelmében - a 
vasutak szélesebb körű el
terjedésétől kezdve beszél

hetünk. Nálunk másképpen 
alakultak az események: a 
szabadságharc leverése 
után még jó néhány évig 
nem volt lehetőség társas
utazások szervezésére, a 
rendőri hatalom megakadá
lyozta volna az efféle pró
bálkozásokat. Végre az 1860-as 
évek elején enyhült a bécsi szi
gor, s alig egy esztendővel a Bu
da és Trieszt közötti vasútvonal 
megnyitása után meghirdethették 
az első magyar társasutazást. 

A déli vaspályatársaság legel
ső híradásai 1862 májusában je
lentek meg a lapokban. A Pesti 
Napló június elején a részletes 
programot is ismertette. Az ér
deklődés minden várakozást f e
lülmúlt. A társaság előbb - hat
száz személyre számolva - tizen
három kocsit rendelt, majd utasa
inak nagyobb kényelme kedvéért 
még nyolc kocsit állíttatott ki. 
Azután a jelentkezők számának 
szaporodását látva bejelentették, 
hogy néhány perccel az első után 
egy második vonatot is elindíta
nak majd. Nemcsak Budáról és 
Pestről jelentkeztek sokan, ha
nem más településekről is, kivált
képp a vasútvonal melletti váro
sokból, Székesfehérvárról, Kani
zsáról, stb. Hamarosan megtelt a 
második vonat. Harmadikra 
azonban már nem fogadtak el je
lentkezőket. 

A tudósító: Thaly Kálmán. 
A Pesti Napló praktikus taná

csokkal látta el az utazókat. A 
hölgyeknek egyebeken kívül ezt 
ajánlotta: ,,Magukat jól ellássák 
meleg, a tenger kigőzölgését fel
fogó felöltőkkel, plaidekkel, to
vábbá amennyire lehet, vízhatlan 
félczipőkkel (például Calouche) 
különösen azért, mert az adels
bergi barlang lege hűvös és talaja 
nedves ... Jól mondja a magyar 
példabeszéd: nyáron ruhádat, té
len kenyeredet el ne feledd ... " 

Jó néhány lap tudósítót küldött 
a vonattal. A Pesti Naplóban 
Thaly Kálmán számolt be az uta
zásról. Az utókor számára főkép
pen az ő, két folytatásban megje
lenő, terjedelmes tudósításából 
állítható össze a kirándulás, ,,az 
első magyar kéjvonat" históriája. 

Már Laibachban (ma Ljublja
na) azt tapasztalhatták az utasok, 
hogy a hatalom nem adta fel a 
vigyázatát. A pályaudvar minden 
kapuját megszállta a rendőrség és 

a csendőrség, nehogy a helybéli
ek bejussanak a pályaudvarra, s 
ott találkozzanak a különvonatok 
magyarjaival. Néhány kitartó lai-

.}{ fll'áf'J('UUi 1neÍféÁfeJe gyar barátkozás. Együtt 
1lllllll.' f keresték fel a harminc-
!!1111( ezer lánggal, zöld, fehér és piros 

A következő reggelen a ma
gyarok elbúcsúztak a vendéglátó 
várostól. De alig érkeztek meg a 
legközelebbi úticéL Adelsberg 

mécsekkel kivilágított nevezetes 
barlangot. Ne feledjük: azokban 
az években mindkét ország sza
badságszerető fiai érdeklődéssel 
figyelték a másik államban tör
ténteket, Garibaldi és Kossuth 
neve - nem egyszer együtt emle
getve - a szabadság, a felszaba
dulás. a nemzet fölemelkedésé
nek jelképe volt... 

A triesztiek és a magyarok 22-
én este vettek egymástól végső 
búcsút. A hazafelé vezető úton 
minden megállóhelyen lelkes tö
meg fogadta a vonatokat. A budai 
indóháznál pedig húszezernél is 
többre rúgott az érdeklődők szá
ma, ,,akik közé" - mint a króni
kás írta - ,.narancsesőt hullatának 
válaszul az üdvözletekre". 

A lapok lelkes híreket közöltek 
az útról. Csak a kormányhű Sür
göny hangja volt más: a Pesti Hír
lappal szólva „újdonságírója a tri
eszti kirándulásról. . . igen ócsárló
lag ír, bizonyára azért, mert a ki
rándulás legkevésbé volt hivatalos 
természetű". A trieszti „kéjvonat" 
sikere hasonlók szervezésére bá-

perez. - Megérkezés Szántódon 9 
óra 40 perez. - Érkezés B. Füre
den 11 órakor de. - Az utasok en
nélfogva kényelmes elindulási 
órával még délelőtt megfürödhet
nek a Balatonban, az ebéd közö
sen fog szolgáltatni 1 frtért terí
ték szerint. A délutáni szórakozá
sok, ünnepélyek, valamint szük
séges elszállásolásokról a füredi 
fürdő-felügyelőség fog gondos
kodni. Estve fényes táncvigalmat 
rendeznek. melynek befejezésé
vel reggeli 4 órakor az utasok ha
za térnek." 

A közönség érdeklődése - ha 
lehet - még nagyobb volt, mint 
az adriai út előtt. De az indulás 
előtt öt nappal a vaspályatársaság 
arra kényszerült, hogy a lapokban 
közölje: ,,A tervezett b.füredi ki
rándulásnak... közbejött akadá
lyok miatt el kell maradnia." 

Sem Füredre, sem Kőbányára. 
Hogy mi volt az akadály? A 

hatalmat aggodalomba ejtették a 
trieszti kirándulásnak az említett 
tüntetésbe átcsapó eseményei. 
Olyannyira, hogy még a Pest és 
Kőbánya között vasárnaponként 
közlekedő „kéjvonatokat" is be
tiltották! 

Kéjvonat az Adriára 

A félelem lehetett az oka 
a füredi kirándulás megaka
dályozásának is. 

A vaspályatársaság csak 
1866-ban - mikor az ön
kényuralom ismét engedni 
kényszerült a szigorából -
hirdethetett megint társas
utazást. Akkor újra az Adria bachinak azonban sikerült bejut

nia az éppen induló szerelvé
nyekhez: hangos éljenekkel kö
szöntötték az utazókat. 

Eltelt még néhány óra, míg a 
turisták meglátták az Adriát. Ha 
hihetünk a tudósítónak, a fél vá
ros ott tolongott a trieszti állomá
son. Nem sokkal később a szál
lásukra mentek az érkezők: négy
száz utast szállodában, nyolcszá
zat magánházakban helyeztek el. 

A hajón a Rákóczi induló har
sogott. 

Másnap városnézéssel, majd 
sötétedésig tartó tengeri hajózás
sal folytatódott a kirándulás. Az 
osztrák Lloyd társaság három gő
zösén magasra csapott a hangu
lat. Olaszok és magyarok együtt 
járták a csárdást, egymás egész
ségére ürítették poharukat. A ten
gerről visszatérőket sok ezren 
várták a kikötőben. A mólókról 
leomló görögtűz. fénye beragyog
ta a partot, egymást követték az 
„éljen!"-ek és az „evvivá!"-k. A 
nap utolsó eseménye Verdi Erna
ni című operájának az előadása 
volt. Ami ott történt, arról idéz
zük Thaly Kálmánt: ,,A második 
felvonás ama dalát, Siamo fratelli 
(testvérek vagyunk), irtóztató él
jenzés között 6-szor kellett ismé
telni, s midőn a rendőrség nem 
akará a 7-edszeri ismétlést en
gedni, s néhány olasz fiatal
embert be akartak fogni: roppant 
zaj támadt, az olasz és magyar 
egyének a zártszékre felállva 
kezdtek szónokolni; a függönyt a 
zavarban lebocsáták; egyszerre a 
la casa! a la casa! (haza! haza!) 
kiáltások hangzottak; a kinyomu
ló tömeg amaz ifjakat kísérőiktől 
(azaz: a rendőröktől. - A szerk.) 

külön választva ezekkel együtt 
magával kisodorta, s a Corsokon 
kiáltozások között vonult végig. 
Én e jelenetet, hogy jobban lás� 
sam, a chinai kabinet erkélyére 
felmenve szemlélérp. 

Egyszerre a szomszéd utczák
ból szuronyok villantak meg, 
mindenfelől erős őrjáratok köze
legtek, s a tömeget elszélesztet
ték." 

(ma: Postojna) állomására. befu
tott egy harmadik szerelvény is: 
a trieszti fiatalok népes csoportja 
különvonattal indult a magyarok 
után. s folytatódott az olasz-ma-

torította Hollán Ernőt, a vasúttár
saság főügynökét. volt az úticél. 

Augusztus 15-ére a Balaton
hoz hirdett!tt kirándulást: ,,Elin
dulás Budáról reggeli 5- óra 50 

Lovas Gyula 

vasúttörténész 

-

ARANYSZAJ 
A bölcsek köve 

János bácsi kora ellenére - közel a nyolcvanhoz 
- minden értekezletre, összejövetelre elmegy, hátha 
hall valami újat, érdekeset. Minden érdekli, ami 
okos, értelmes. Fenntartja azonban a jogot eldön
teni. mit. kit tart fontosnak, értelmesnek, okosnak. 
Megvan a lesújtó véleménye az ettől eltérő, sem
mitmondó „szómenéstől", bár ő nem éppen e sza
vakkal fejezi ki magát. 

Különösképpen felkapja a vizet. ha az előadó 
évről-évre ismételgeti önmagát, ugyanazt, ugyan
úgy ,.hablatyolja'·. ahogy az öreg minősíti. 

Ilyenkor János bácsi eldörmögi az előadó követ
kező szavait, akár ő is köszönthetné a hallgatósá
got, hiszen sohasem 'téveszti el a szöveget. Volt 
módja megtanulni. 

Történt, hogy ismét az öregek kerültek szóba, 
agyba-főbe lettek megint dicsérve, akár meg is di
csőülhetnénk - folytatta János. Már megint mi va
gyunk a bölcsek - mondta bosszúsan, de ezt már 
hangosan, miután szót kért. - Mi ugyan a bölcses
ség köve helyett epekövet, vesekövet kaptunk, de 
ránk talált a mész is, amiből annyi rakódott le ben
nem, hogy habarcsot lehetne keverni belőle, ezek 
a sok év alatt gyűjtött tapasztalataim. 

Ha igaz lenne az, hogy az öregkor magával hoz
za a bölcsességet, az előadónak még sokáig kell 
várnia, hogy bölcs legyen, pedig erre most lenne 
szüksége igazán, ahogy én látom - fejezte be János 
bácsi bosszúsan. 

HK 
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... Kislakára költöztek ki, nagy
apa ott a majorban szolgált. Kisla
kán volt tanyájuk, egy időben kettő 
is. Ott járt iskolába. 

olyan ökör volt, hogy kiment az 
anyjához a földet művelni. 

Összetört minden ... 

Mari néni a '30-as években halt 
meg. Dédapád 1922 végéig dolgo
zott a vasútnál, ekkor volt az a csú
nya baleset, hogy szétrepült min
den, le kellett ugrania, összetört 
minden. Úgy tudom, a lábát törte 
el. Hogy hol, nem tudom. Nem járt 
föl Pestre, oda a fiatalokat küldték, 
akik boldogan mentek lófrálni. 

,o/{�,tá cJonyi mdféllde 
orvost. ,,Jól van, megcsinálom." 
Hazament, otthon apuka hiába kér
dezte, ,,Hol voltál?", nem árulta el. 
,,Piacon", ,,Üres a kosarad". Fül
lentett valamit, mert apuka nagyon 
becsületes volt. Soha sem lehetett 
volna ilyesmire rávenni. 

Elment az orvoshoz. Amikor ha
zajött, csodálkozva mesélte, mi
lyen rendes volt a főorvos. ,,Józsi 
bácsi, élete végéig kapja! Nem so
kat, nem teljes nyugdíjat, de követ-

tegséget. Volt, amelyik halva szü
letett, másik pár óra hosszát élt. Te
rike néhány hónapos volt, anyuka 
nagyon siratta. A pesti MÁV Kór
házban megfogadtatták vele: ne 
emeljen, legyen melegben, étkezé
se vesediétás legyen. Két hónapig 
volt a MÁV Kórházban. Ketten 
már életben maradtunk. A vese
elégtelenség miatt a gyermekei is 
húgyvérűséggel születtek. 

Vége lett a vasútnak, de anyuka 
egész életében utazott. Hol a du
nántúli rokonsághoz, hol Pestre, 

nyi csontot a koponyámból -, de 
úgy hangzott, mintha közben arra 
gondolnának, hogy úgysem érem 
meg. Nekem nagyon jó az immun
rendszerem, azért sem halok meg 
ilyen gyorsan! 

Apukád nagyapja 1885-ben Sik
lón született és Arad-Bánkután halt 
meg 1937-ben. 1911-ig Kislakán 
lakott. Mamával 1910-ben esküd
tek meg Bánkután. A Zsíros-birto
kon dolgozott, ő művelte meg, 
mert ő volt a családban az egyetlen 
munkaképes. Tata meghalt, nagya
pád testvére, Jani nyomorék ma
radt a hábotúban - vérbajos lett, 
nem tudták kezelni, mindenféle 
nyavalyája volt. Vera néni, apuka 
húga férjhez ment, hiába mondták 
neki, hogy ahhoz a tróger Imréhez 
ne menjen, mert ivott. Ahogy en
ni-inni kapott, ment, tekergett, nem 
dolgozott! Intették nénémet, csak 
hozzáment. 

Rákháton Fiuméba 

Képzeld, nem hívtak hozzá or
vost. Apuka, amikor egyszer a csa
láddal Kislakára látogatott, észre
vette, hogy az anyja rossz bőrben 
van. Apuka akkor azt kérte, anyám 
mutassa meg, én rögtön orvost hí
vok! és lehúzta nagymama ingét. 
Szépanyád nem engedte, de csak 
megnézte, már rothadt le a hús a 
melléről. Kiment a szobájából, jól 
lehordta Vera nénit, miért nem 
szóltak neki, ha nincs pénzük a 
gyógyításra, ő előkeríti a rávalót. 
Kocsira ugrott, minket otthagyott, 
be orvosért. 

1911-ben beállt 
a vasúthoz ... 

Mari néni - apukád dédanyja -
állandóan sírt, ne menjen a fia se
hova! De mivel rosszul bánt a me
nyecskével - édesanyámmal, -
nem engedte, hogy begyújtson a 
tiszta szobába, ne kerüljön az se 
költségbe, mama csúnyán megbe
tegedett. Apuka nagyon meghara
gudott. Munkálja meg ő a földet, 
meg a bátyja, mondta. 1911-ben 
bejött a városba és beállt a vasút
hoz dolgozni, a munkásnegyedben 
laktak albérletben. Egy év múlva 
megkapták a vasúttól a Honvéd u. 
20. számú telket, ott házat épített, 
valami kis bért fizettek, a többit 
törlesztették. 

Először kisegítő fékező és ami
kor betanult, önálló fékező lett, jó 
darabig kesztyűt sem kapott. Ak
kor még nem volt önműködő, nagy 
vasakat beletenni, kivenni! Átjárt 
Aradra, azon a vonalon járt. 

A vasút nem 

engedte ... 

Az első világháborúban így ma
radt életben! Megkapta a behívóját 
a katonaságtól, vitte a MÁV-hoz, 
be kellett vonulnia. Aki ilyen erős 
munkát végez és ilyen becsü
letesen, nem engedi! A vasút nem 
engedte, hogy kivigyék a frontra. 
Előtte persze, hogy volt katona, 
huszárként szolgált. Galíciában 
járt, de a hábotút megúszta. 

1918-ban Aradon maradt az a 
vonat, amelyen apuka ment. Az 
utolsó személyvonattal maradt 
Aradon. Ott folyt az osztozkodás, 
hol lesz a határ. Akinek nem volt 
papírja, a románok lelőtték. Gya
log szökött haza, az út napokig tar
tott, a bakancsa lekopott a lábáról, 
mire hazaért. 

Vasutasként a földdel nem fog
lalkozott, sokat túlórázott, csak 
amikor volt egy kis szabadideje, 

Én '28-ban, nagymamád '23-
ban született, csak amit később 
meséltek. Egy tehervonat meg egy 
személy szaladt össze, a kocsik 
egymásra torlódtak. Bútort szállí
tott a teher, minden összetört. 

A vasút sokáig - úgy tudom, né
hány hónapig - fizette, hogy gyó
gyuljon. Akkor ment volna dolgoz
ni, de olyan rossz hangulatban 
volt, hogy azt mondta: nem szol
gáltatja ki magát azoknak a hü
lyéknek, akik nem vigyáznak a 
többire! Akik összeengedték a két 
vonatot. Ó akármilyen hideg volt, 
nem bent lebzselt a melegben, kint 
nézte a kocsikat, ellenőrizte, a 
hangjáról meg tudta állapítani, ha 
valamelyiknek baja volt. Akik meg 
róla döntenek. 

Ó volt a fűtő is, hordta föl a 
mozdonyhoz a szenet és fűtötte, 
mei kapcsolta össze a vagonokat. 
MA V vonatf ékező altiszt, ez volt 
a rangja, ilyennel ment el nyug
díjba. 

'22 végén csak Aradbánkutára 
költöztek vissza, nem akarta, hogy 
mamával ne értsék meg egymást. 
A Kis utcában kibérelt egy kis há
zat, oda. Apukád édesanyja ott szü
letett. Ott akarta hagyni a vasutat, 
hogy felmond és abbahagyja. Ma
ma dörzsöltebb volt. A MÁV főor
vos aláírta, hogy ez az ember rok
kant! ,,Józsi bácsi még mindig sán
tít, idegileg is kivan." Ma-
ma két nagy kövér libát 
bepakolt két nagy kosárba 
és beállított a kisvonattal a 
városi MÁV rendelőbe. 
Ott gágogtak, amikor 
megjött egy díszes öltöze-

ni fogja a pénzromlást." A kis 
nyugdíj annyit ért, mint egy ala
csony fizetés. ,,Anyukám, több li
bánk volt!", vette észre később. 
„Hát elvittem az orvosnak!", mert 
akkor már nem tagadhatta. 

Nagyanyád 2-3 éves lehetett, 
amikor jött zokogva Bánkutára 
Mari néni, hogy ,,A fele földünk 
szántatlan!". Apuka kijárt, de nem 
volt még se lova, se kocsija. ,,A kis 
tanyát neked adom azzal a darab 
földdel, csak gyere ki!" Attól fogva 
ő művelte meg az összes Zsíros
földet, volt vagy harminc hold. 
Apukáék kiköltöztek, én már ott 
születtem. 

A végén majdnem 

húsz nagyholdja lett 

A vasúti szabadjegyet apuka 
nem használta, anyuka annál töb
bet. Azért boldogult a földdel, mert 
nagyon takarékos volt. Vette a föl
det, ahogy összekuporgatott egy 
kis pénzt. A végén majdnem húsz 
nagyholdja lett, pedig az öröksége 
négy hold ha volt. Vagy 10 évig 
Kislakán élt, onnan újra Bánkutára 
költöztek, a Hosszú utcában vette 
azt a szép házat. Megsértődött az 
anyjára valamiért? Nem tudom. 

Öt gyermek meghalt, anyuka az 
anyósánál szedte össze a vesebe-

Oláh Krisztina 

Hiába 
tű MÁV tiszt, gondolta, 
hogy ez a főorvos! ,,Na jó, 
hozza!", azzal egy mellék
helyiségbe vitette az em
bereivel a két kosár libát. 
,,Tegyék be ... " ,,Jöjjön, 
mit akar?" Marna sírni 
kezdett, hogy az ura 12 
éve itt dolgozik, a vasúti 
baleset miatt sánta, nem 
tud ráállni, idegileg is tel
jesen tönkrement. Leg
alább ideiglenesen rok
kantosítsák le, kérte a fő-

Létrán kapaszkodni feléd, 
Értem sírd ki a szemed, 
A lelkem ég, 
Meleg csontok, bársony lélegzetek, 
Rám do1nek a falak, hallom léptedet, 
Suhanó csókod, álom leheleted, 
Gyönyörtó1 feszülő, kínzó, űzött testedet, 
Miénk reményto1 kesergő szerelmünk, 
Szóígéretektó1 homályos a lelkünk, 
Sima, fehér domb az állad, 
Csak én tudom fényét szobád ablakának. 

Orvosi utasítás 
Mit kell csinálnom, doktor úr? - kérdezte a 
páciens. 

- Semmi zsíros étel, semmi szeszes ital, és 
naponta csak egy cigaretta - válaszolt az 
orvos. - De ezt szigorúan tartsa be - tette 
hozzá, - mert máskülönben nem követke
zik be a gyógyulás. 

A váltókezelő napról-napra jobban érezte, 
hogy gyomra nem jól működik. Lassan már 
állandó fájdalmat érzett, ami lelkiállapotá
ra is jelentős kihatással volt. Nem halaszt
gatta tovább, hanem elment a körzeti or
voshoz, akinek elmondta panaszát. A dok
tor kikérdezte táplálkozási szokásairól, 

megvizsgálta, majd gondterhelten így 
szólt: - Barátom, komoly problémák van
nak az emésztésével, de ha betartja uta
sításaimat, akkor meg fog gyógyulni. Jöj
jön vissza egy hónap múlva és akkor majd 
ismét megvizsgálom. A derék vasutas, hi
vatásából kifolyólag

� 
fegyelemhez volt 

szokva és így az o osi utasítást is teljes 
mértékben be akart tartani. Egy hónap 
múlva visszament az orvoshoz, aki megkér
dezte: - Nos, betarto1a az utasításaimat 

- Mindent úgy csinált6(n doktor úr, aho
gyan elő tetszett írni, c�k a cigarettára 
volt nehéz rászokni. 

Hajós Béla 

vagy gyümölcsért a Duna-Tisza 
közére, hogy visszajött Észak-Er
dély, Horthy visszahozta, hát nagy
marnáddal, aki akkor már kezdett 
nagylány lenni, oda is elvonato
zott, korábban a két kislányával a 
Balatonra! Délután értünk oda, én 
a korai indulás miatt olyan álmos 
voltam, hogy a vonaton is aludtam. 
Nagymamád jobban bírta, ő már 
élvezte. Vagy két órát lógattam a 
lábamat a vízbe. Sötét este anyuka 
a vasúton megkérdezte, mikor 
megy vissza az utolsó vonat. Észa
ki, vagy déli part, hogy tudnám? Az 
első hábotú előtt Fiuméba is elment. 
Ahogy a fejébe vette, felült az első 
fiumei vonatra és egy szál maga 
megjárta. 

Apuka nagyon otthonülő ember 
volt, ilyen vagyok én is. Mamára 
édesapád ütött. Kicsi volt mamá
nak a világ, amelyen élt, ment min
dig a világba. Nem volt törvény
szerű, hogy - ahogy a cigány meg
jósolta - csak 83 évet éljen. Apukát 
a gyomorrák vitte el. Egyszer apuka 
rosszul lett, amikor föléledt, kérdezte 
mamát, nem hívott orvost? Minek. 
És ő tényleg 83 évet élt. 

Azért sem halok 
meg ilyen gyorsan ... 

Mari nénit a mellrák vitte el, pár 
hónap alatt végzett vele. 
Apukát is, mind nagyma
mádat. A nővéremnek is 
mellrákja volt. Belőlem 
harmincöt éve jóindulatú 
daganatot vettek ki, tíz éve 
a strumám körülfonta a tü
dőm, jó, hogy akkor Pesten 
laktam, itthon nem éltem 
volna túl, az sem volt még 
rákos, aztán ez a mostani 
már rosszindulatú. Nagy
marnádban felrobbant, na
gyon gyorsan végzett vele, 
bennem ugyanaz a folya
mat (most már látom) las
sabban zajlik le. De meg
tréfálom az orvosokat! Azt 
mondták, fél év múlva fol
dozzák be a fejem - nézd, 
innen vettek ki egy tenyér-

Zsíros nénin már nem tudok se
gíteni, mondta az orvos. Erős fáj
dalomcsillapítót adott, ennyit tu
dott segíteni. Apukát már sugaraz
ták, de nem tudták pontosan, min
dent szétroncsoltak, így őt sem le
hetett megmenteni. Felvágta az uj
ját, ömlött belőle a halványrózsa
szín vér, mint a húslé. A röntgen 
tönkretette a vörös vérsejtjeit. 
(Vértesteket, ugyanaz.) 

Anyukám kapta az özvegyi 
nyugdíjat egészen a haláláig, apu
kának nyugdíjasan is fizetnie kel
lett a félszázalék betegsegélyezést. 
Hogy ma egy fékezőnével vesződ
nének-e ennyit? Biztos nem bánná
nak így vele. 

Az emberség, ami 
ma nincs, több volt ... 

Először is: akkor a vasutas álla
milag fizetett ember, nagyobb te
kintélye volt. Másrészt meg az em
berség, ami ma nincs, több volt. Én 
25 évig dolgoztam az egészség
ügyben, majd nyugdíjasként még 
12 évet, de ha nem figyelem, ki
vágnak, lehetek bármilyen beteg, 
semmibe vesznek. Ma az unokám
nak a munkaadója azt mondja, 
nincs rá tanú, hogy annyit ígért, 
amennyit mond, örüljön annak, 
amit kap, a kialkudott bér felét. Ne 
félj, meggyógyulsz, majd vigyázok 
rád! Anyukád meg én. Ha mi ket
ten összefogunk. 

Ugyan már, azóta a tudomány 
rengeteget fejlődött. 

Ha apukád édesapját időben 
megműtik és a kor színvonalán ke
zelik, se nagyon élte volna túl, 
olyan súlyos volt a rákja. Viszont 
ma már lenne esélye? ... Nemso
kára kutya bajod sem lesz. Ha a 
daganatodat eltüntették, az utóha
tást már csak karban tudják tarta
ni. 

Feküdjünk vissza, jön a vizit. 
Milyen jó, hogy vigyázhatok rád! 
Másképp mit érne az egész. Mond
junk el egy Hiszekegyet. 

Sarusi Mihály 

KONZERVÁLT ÉLETSZÍNVONAL 

�o 



_2000. D_ECEMB_ER __ MAGYAR �ijlITA� 11 

Nem 
középiskolás fokon 

P
ál Szilvia, a tatabányai Herman Ottó Általános Iskola III. c. osztályos tanulója volt a félmilliomodik látogató, aki az Országházban megtekintette a koronát. Ez alakommal Orbán Vik

tor miniszterelnök, Mádl Ferenc, köztársasági elnök és Áder János, az Országgyűlés elnöke fogadták a kislányt és osztálytársait. 
Féltünk, hogy az 

oroszok elrabolják 

A miniszterelnök a korona viharos történetét ismertetve szó szerint ezt mondta: ,,Az utolsó nagy menekítése a koronának akkor volt, amikor a kommunisták átvették Magyarországon a hatalmat és az oroszok elfoglalták az országot. Ez a II. világháború után történt, 1944-ben. Akkor féltünk attól, hogy a bennünket megszálló oroszok el fogják rabolni." Pál Szilvia, mielőtt a többiekkel továbbindult volna a vadasparkba, nyilatkozott az újságíróknak, s megígérte, hogy a személyes találkozást az elnökökkel el fogja mesélni a mamájának. 
... pedig mi üzentünk 

hadat nekik ... 

Remélem, hogy ő otthon nem fogja tudni szó szerint idézni a miniszterelnök bácsi szavait, mert ha mégis, s a mamája netán csak középiskolás fokon is tanult történelmet, akkor azt fogja mondani neki lefekvés előtt, mese helyett, hogy nem ilyen egyszerű ez, Szilvikém. Mert Orbán bácsinak kora délelőtt talán még nem jutott az eszébe, hogy mielőtt az oroszok elfoglalták volna az országunkat, mi üzentünk hadat nekik, s mi vonultunk be az ő hazájukba, egészen egy Don nevű távoli folyóig, ahol semmi keresnivalónk nem volt, s ahol magyarok tízezrei estek el. A koronát pedig azok vitték ki az országból, akik az egész tragédiáért leginkább felelősek, s nemcsak a koronát vitték, hanem a gyárakból a gépeket, a Nemzeti Bankból az aranyat, több százezer az országból haláltáborokba űzött zsidó honfitársunk mozgatható vagyonát is. 
Végül odaadták 
Kádár bácsinak 

S a koronát végül az Egyesült Államokban őrizték' évtizedekig, abban a nagy és messzi országban, amelynek mi, magyarok szintén hadat üzentünk a II. világháborúban. Ők ezt annyira furcsállták, hogy el se 

akarták fogadni a hadüzenetet, merthogy területi követeléseink nem velük, hanem a szomszédainkkal és szövetségeseinkkel, Szlovákiával és Romániával szemben voltak. De ezek az amerikaiak sohasem értették igazán a bonyolult középeurópai történelmet és bizony a korona visszaadásával nem vártak addig, míg az erre leginkább méltó s az országnak új korszakot, mindenkinek három gyereket, három szobát és négy kereket ígérő Orbán Viktor bácsi lett a miniszterelnök bácsi, hanem odaadták a kommunista Kádár 
János bácsinak, aki ugyanezt ígérte, csak a szoba panelben, a kerék Trabantban vált akkoriban elérhetővé sokak számára, s még az oroszok is itt voltak, de már nem mertek zabrálni. Igaz, azt kikötötték az amerikaiak, hogy Kádár János bácsi nem vehet részt az ünnepségen, mert az ország ötvenhatos, egyébként ugyancsak kommunista miniszterelnökének, Nagy Imrének a gyilkosát azért nem akarták „megkoronázni". Úgyhogy valószínűleg Aczél Gyuri bácsi rábeszélőkéjének köszönhetően Kádár János bácsi más hivatalos elfoglaltsága miatt távol maradt a koronától, s megmaradt atyáskodva fenyegető kalapos királynak. Ilyen is volt már a magyar történelemben, azt II. Józsefnek hívták, s halála előtt az egyházakat egyenjogúsító türelmi rendelet kivételével valamennyi rendelkezését visszavonta. Kádár János bácsi is megpróbált elszámolni halála előtt a tetteivel, mert gyötörte a lelkiismeret-furdalás, de ebből a pártkongresszuson csak őrült beszéd lett, amiben már nem volt rendszer. Pedig a rendszere, az eltartott jó sokáig. 

Múltunkat békévé oldja 
az emlékezés 

De tíz évvel ezelőtt a magyarok a Hősök terén, Nagy Imre bácsi és mártírtársai temetésén egymás kezét fogva megfogadták, hogy itt nem lesz újra rendszer, se kalapos, se koronás király, nem hagyjuk többet becsapni magunkat, múltunkat békévé oldja az emlékezés és rendezni fogjuk végre közös dolgainkat, mert ez a mi munkánk és nem is kevés. Azon a gyűlésen Orbán Viktor lelkesítő beszédet mondott a magyar fiatalság nevében. És most újra a koronát mutogatja nektek a politikus bácsi barátaival! - dohoghatott Szilvike anyukája. Csakhogy akkor a kislány már elaludt. 
Mezo- Ferenc 

Személyre 
szóló 

·érdekvédelem 
Letelt a Nyugati pályaudvar kazánháza dolgozóinak kirendelése és így lejárt a Gépészeti Szakigazgatóság és a Vasutasok Szakszervezete Gépészeti Intéző Bizottsága által kötött megállapodás is. A Prométheusz Rt-ben foglalkoztatott dolgozók választás elé kerültek. Ismét sorsfordító döntéseket kellett az egyéneknek meghozni. A MÁV Rt. nem sok választási lehetőséget biztosított a munkavállalóknak. Az első lépcsőben a MÁV ajánlatai: az Északi Gépészeti Főnökségen képzettségnek, végzettségnek megfelelő munkakör a kétéves foglalkoztatási garanciával, vagy a Prométheus Rt-nél való továbbfoglalkoztatás végkielégítés nélkül. Ezen a tájékoztatón a VSZ Nyugati alapszervezetének titkára által kért és a törvényben előírt írásos tájékoztatási kötelezettségét a GSZI nem teljesítette. 

A második egyeztetésen jelen volt a VSZ Nyugati alapszervezetének titkára és a Gépészeti Intéző Bizottság titkára is, ahol minden munkavállaló részére a GSZI képviselője személyesen tett ajánlatot. A második egyeztetés megkezdésekor a VSZ tisztségviselői hifu?.yolták a közös és a megelőző írásos tájékoztatót, melytől a GSZI képviselője a helyszínen is elzárkózott. 

tató a munkaszerződésben garantálja. ezen felül megemelte a dolgozók alapbérét. A MÁV Rt. felmond az új munkáltatót választó munkavállalóknak és így megkapják a KSZ szerinti juttatásokat (végkielégítés, utazási kedvezmény, a felmondást követő év végéig, stb.). A személyes elbeszélgetéseken már javult a munkáltató ajánlata, amelyet a dolgozók is elfogadhatónak ítéltek. Az egyéni egyeztetésen a szakszervezetünk tisztségviselői jelen voltak és segítették a munkavállalókat döntésük meghozatalában. 

A személyes érdekvédelemnek meg lett az eredménye, mert ma már egy vasutasok szakszervezeti sejtje működik a Prométheus Rt-nél. A cikk megjelenésekor már minden munkavállaló sorsa rendeződött a saját döntése és elképzelései alapján, de a jövőben is minden segítséget meg kell adnunk azért, hogy ne maradjanak egyedül. 
A kazántelep dolgozói a Prométheusz Rt-t választották. A kettő éves foglalkoztatási garanciát - amelyet a VSZ GIB a MÁV Rt-re vonatkozóan harcolt ki - az új munkál- Pszota Árpád 

, , , 

KOPESAGOK (7.) 

Közeledik a karácsony. A szeretet, a �egbékélés ünnepe. Ugy tűnik, lassan-lassan normalizálódnak a kapcsolatok a MÁV és a szakszervezetek között. A megbékélés fogaskerekei közé azon-ban mindig akad, aki homokot, vagy kavicsot szórjon. A minap - pusztán véletlenül - kezembe került egy kiadmány, Gy/2000. jelzéssel, amely a munkáltatói jogokat gyakorló vezetőknek a következő-ket írja elő. - Ha őket a szakszervezet. az üzemi tanács, vagy a munkavédelmi képviselő bármely témában, bármilyen formájú hivatalos vagy nem hivatalos formában megkeresi, beszélgetésre, konzultációra, vagy tárgyalásra invitálja, arról késedelem nélkül, írásban tájékoztatni kell a MÁV Rt. Társadalmi és Munkaügyi Kapcsolatok Központját. - Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha valamely „munkavállalói képviseleti szerv" fórumot. dolgozói gyűlést tart (tehát nem a munkáltatóval szemben kezdeményez beszélgetést). - Rögzíteni kell az időpontot, a helyszínt, a témát. A személyi számokat, a munkavállaló vércsoportját, hobbyját, anyja nevét, adó- és TAJ-számát (ma még) nem kötelező begyűjteni. - A kiadmány dr. Bajnai Gábor vezérigazgató-helyettes utasítására hivatkozik, amely - állítólag - így rendelte ezt el. Elgondolkodtam azon, ugyan mi célja lehet ennek az utasításnak. Azután rájöttem és mondhatni, boldogság öntötte el gyermeki szívemet (dr. Bajnai Gábor ugyanis közismerten gyermekszerető ember). Ne gondoljon senki rosszra! Nem KGB, nem CIA, nem besúgói rendszer, nem a Horthy csendőrség, nem III./3 ! Ez a korrekt. gondos munkáltatói információs rendszer, amely azért jött létre, mert eddig senki sem tájékoztatta a MÁV vezetését arról, hogy milyen problémák feszítik a vasutas munkavállalókat. Emiatt az első számú vezetők nem tudtak mindig (vagy csak igen ritkán) jó döntéseket hozni. Ezt elkerülen-

dő, új rendszer kell. Lehet persze, hogy tévedek. A Vasutas Hírlap ugyanis mindig mindenről tájékoztatja � olvasóit (és a MÁV vezetőit) arról, hogy mit tett és mit tervez a MÁV és hogy erről hogyan vélekedik a dolgozó., Elvégre ez a lap a MAY Rt. dolgozóinak lapja. Piciny szép
séghiba, hogy helyettük D. Úrék tollából ömlik (vagy éppen ferdül) az igazság. A melós meg csodálkozik, hogy amíg ő dolgozik, mit művelnek helyette és nevében mások. Ha viszont a MÁV vezetői más forrásból is információhoz akarnak jutni, akkor lehet, hogy az ő bizalmuk (is) megingott egy kicsit az imageépítő gyár termékével szemben. - Azt már fel sem merem tételezni, hogy a MÁV tervezi, hogy a soron következő milliós, több milliós vezetői jutalmakat visszatartja és ebből máshonnan már kiselejtezett írógéppel (indigóval) látja el a kis állomások főnökeit, mivel megtudta, hogy eddig sok helyen csak akkor volt helyi függelék, szakági függelék, jegyzőkönyv, stb., ha a szakszervezet ezt elkészítette. Azt hiszem, kár tovább találgatni. Egyetlen pozitívuma ugyanis feltétlen van az ügynek. Ezentúl, ha a Vezérigazgatóságon valamelyik szakszervezet felvet egy problémát, a munkáltató nem hivatkozhat arra, hogy ő erről még nem hallott. Mert lehet, hogy nem hallott, de olvasnia kellett róla a jelentést. Ezáltal a tárgyalások eredményesebbek, célratörőbbek lesznek. Sőt! Lehet, hogy fel sem kell vetni a problémát, hiszen amint a jelentés megérkezik, dr. Bajnai Gábor, vagy más vezérigazgató-helyettesek azonnal intézkednek a problémák feloldására. Mert: Kell a vasút Európába! Európai vasutat teremtünk - hirdetik a MÁV szlogenJe1. Végezetül valamennyi olvasónak, kolléganőnek, kollégának, vezetőnek. vezetettnek nagyon boldog Karácsonyt és kó�ságoktól mentes boldog Újévet kívánok. És senki ne menjen el, mindenki maradjon velünk (ne ellenünk). 

op. 
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Sokszor gy6zelemmel 
felér a kompromisszum 

Négyszemközt Molnár Ákossal, a TEB IB titkárával 
Molnár Ákos immár elégedetten d<SI hátra a szerkeszt<Sségi székben, örömmel 
nyugtázza, hogy a VSZ-ben a taglétszám megtartásában a Távközlési, Er<Ssá
ramú és Biztosítóberendezési lntéz<S Bizottság (TEB IB) az elsók között is 
elsó. ,,Szakmai bontás alapján", teszi hozzá hivatalosan. Hogy mit jelent ez? 
Ha nem a százalékok nyelvén akarunk fogalmazni, száz VSZ-tagból csupán 
tizenhetet veszítettek el, miután a MÁV Rt. áprilisban megálljt parancsolt: a 
tagdíjlevonás munkáltatói „Intézményét" megszüntette. 

- Az eredmény - mondja Molnár Ákos 
- egy hosszan tartó érdekvédelmi munka 
után köszönt vissza. 

- Titkár úri Ha/Ihatnánk err61 részle
tesen Is? 

- Hogyne! A Távközlési, Erősáramú és 
Biztosítéberendezési Szakszolgálat vona
lain működő huszonnégy alapszervezetünk 
több mint kétezer tagjának a kéréseit. kér
déseit (sőt követeléseit!) konkrét tartalmú 
tárgyalási csomagból bontjuk ki. mellőzve 
az irreális óhajokat, mert mi mindig a 
munkavállalók szakmai, nyers érdekeiből 
alapozzuk meg a vállalható megállapodá
sokat, akkor is, ha a kollektív szerződés 
megváltoztatásán, akkor is, ha a bértábla 
újraértékelésén, vagy a bér és a létszám 
összefüggésein töprengünk. 

- Magáénak mondhat-e a TEB IB va
lamilyen sajátos vívmányt? 

- A különélési pótlékot (amely alapren
delet), teljeskörűen próbáltuk meg kiter
jeszteni a szakági függelékben megindo
kolva: kinek, mikor, hol és milyen munkát 
végezve adhat9 e járandóság. 

- Ezek az emberek többnyire nem fe
dél alatt, kint dolgoznak a szabad
ban. 

� A tervszerű karbantartás és a gyors 
hibaelhárítás a feladatuk. Amint riasztják 
őket, abban a pillanatban �ndulnak a ké
szenlétről. Irány a tetthely. a berendezés 
hibajelzéséből nagyjából már tudják, hová. 

- Ki számít társszakszervezetnek a 
TEB IB-nél? 

- A VDSZSZ évek óta. Példaértékű a 
mi közös gondolkodásunk. Ám a PVDSZ-t 
nem engedtük gyökeret verni nálunk. Igaz, 
néhány emberünk átment hozzájuk, de on
nan is érkeztek hozzánk. A szakszolgálati 
előterjesztésekkel egyébként oldalági 
egyeztetéssel megyünk a szakigazgatóság 
felé. Vagyis több esetben egy levelet írtunk 
két aláírással, mert annyira azonos javas
lattal álltunk elő a VDSZSZ-szel, hogy fö
löslegesnek találtuk két vágányon futni a 
szakigazgatósághoz. 
- Szakszervezeti munkásként tud
tommal 1993 óta vagy kikért, s egyik 
els6 számú embere a VSZ-nek. 56 
éves vagy. Gondolsz-e arra, hogy va
jon ki lesz az utódod. Majd. 

- A TEB vezetősége sohasem volt egy
személyes. A kollektív döntés mozgatja. A 
tagozatvezetők pedig tisztában vannak a 
szakszolgálat 'gondjaival. Így bánnelyik 
pillanatban bárminemű változás történnék 
a szervezet élén, ők átvennék a TEB 1B 
vezetését töretlenül. Tehát a TEB 1B soha
sem volt nálunk kisajátítva. 
- Én mindig azt hallom rólad, hogy 
te aztán meg mered fogalmazni a 
gondolataidat úgy a VSZ-en, mint a 
szakmán belül. Nem jár ez ütközé
sekkel? 

- Annyira nem. mert tíz ev1g. s már 
előtte is mindig sikerült kompromisszumot 

teremtenem, amely felért a győzelemmel. 
Ez volt az elvi zsinórmértékem. Különben 
a munkabéke híve vagyok, mert az értel
mes megállapodás mindig a dolgozók ér
dekeit szolgálja. 

- S erre a tárgyalás/ stílusra „ vev61c" 
a partnerek? 

- Azok, mert bennük is ott él a gyü
mölcsöző kompromisszumkészség. 

- No nézzük csak meg konkrétan a 
tag szemével nézve, hogy mi az, amit 
elismer. 

- Az IB azt vallja (s ezt minden tago
zatvezetőre értem), hogy minél többször 
kell kint lennünk, első kézből illik tájékoz
tatni az embereket. Így hát kivisszük asza
kaszokra, a műhelyekre, a kirendeltségekre 
az információt. 

- S ebb61 nem támadt konfliktus? 
- Nálunk a helyi vezető tudja azt, hogy 

már régóta közös hullámhosszon működ
nek együtt vele, mert nem is lépünk fel 
vele szemben irreális Óhajokkal, teljesíthe
tetlen követelésekkel. 

- De gondolom, van úgy, hogy külön 
megállapodást is köt a TEB 1B1 

- Példát mondjak? A teljesítménybére
zésből veszem. A nem főállású tvg. vezetői 
pótlékot beemeltük a szakági függelékbe, 
amit már a szolgálati főnökségeken csak 
végrehajtani lehet, vitatni nem. Így men
tesítjük alapszervezeteink titkárait a helyi 
konfliktusütközetek megvívásától. 

- Napirenden A munka törvényköny
ve elleni merénylet, a nagyszabású 
módosítás. Vajon a MÁV Rt. a kollek
tív szerz6dést felülvizsgálja-e? 

- Valószínű. de csak a kihirdetés napjá
tól. Addig működik a régi KSZ. Akkor 

majd a munkáltató új javaslatokat rak le 
az asztalra, de mi már azon vagyunk, hogy 
ne lepjen meg semmi bennünket. Egyéb
ként mindent elkövetünk, hogy a szakági 
függelékben továbbra is megjelenjenek a 
pluszok. 

- Sokat és sokszor utazol, a család, 
az otthon hogyan viseli a távollétet? 

- Az már igaz, hogy nemegyszer már 
éjszaka vonatra szállok, főleg ha Pécsre, 
Nagykanizsára, vagy Szombathelyre indu
lok Szolnokról. Aztán vannak ám kétna
pos megbeszélések is. Ám az életelvem, 
hogy minél több helyen kell ott lenni. sze
mélyesen. A múltkor az alsóőrsi szaka
szon, mert hát ritkán jár arra bárki. meg 
is köszönték nekem a találkozást és ez na
gyon jólesett nekem. 

- S mit61 hiteles még a vezet61 
- Attól. ha sohasem ígérget, hacsak any-

nyit mond, hogy ez még javaslat, ötlet. 
amely csak meg fog valósulni. S ha öt fel
sorakoztatott óhajból valósággá válik há
rom. már nyert ügyünk van. Ebben hiszek 
továbbra is. 

Kép és s-:.öveg: Szalai Csaba 

Szembeállítás, felületesség, vagy ... ? 
S

zembeállítás. felületesség, 
vagy az érintett munkakörök 
elsajátításának, végzésének 

hiányos ismerete? Ezen kérdéssor 
rajzolódott ki „A MÁV Rt. mun
kavállalóinak besorolási és alap
bér-rendszere" tervezetének forgal
mi utazók besorolására vonatkozó 
javaslatainak tanulmányozása so
rán. A lehetséges válaszok közül a 
felületességet és a munkakör isme
reteinek hiányát, a munkáltató ha
sonló felvetésekre adott válaszai 
alapján ki kell zámi. Igen, így ma
radt az érintett munkakört ellátók 
közötti feszültség gerjesztés, egy
mással való szembeállításuk. A 
munkáltatói javaslat a forgalmi 
utazói munkakörök közül kettőt, a 
vezető jegyvizsgálóit és a jegyvizs
gálóit, tovább kívánja bontani, így 
a jelenlegi kettőből négy munka
kört kíván kreálni. Vezető jegy
vizsgáló (nemzetközi, IC), vezető 
jegyvizsgáló (belföldi), jegyvizs
gáló (nemzetközi, IC), jegyvizsgá
ló (belföldi), az így létrehozott 
munkaköröket négy fizetési osz
tályba kívánja sorolni. 

A tervezet elfogadása esetén a 
vezető jegyvizsgáló (nemzetközi, 
IC) munkakörbe - bár ez a mun
kakör is alacsony besorolást kap -
besorolt munkavállalók (alap)béré
nek csak 69%-a lenne a velük egy 
bértételbe tartozó jegyvizsgáló 
(belföldi) munkakörbe besorolt 
kollégák (alap)bére. 

A javaslattal több kérdés is fel
merül: miért van rá szükség, mi 
alapján és hogyan fog a munkavál-

lalók besorolása megtörténni. Ha a 
továbbított vonatok alapján - ak
kor minden egyes fordaváltozás 
esetén új besorolás történik. Mi 
történik, ha a fordában van 1B 
nemzetközi és más belföldi sze
mélyszállító vonat is. 

Ha a munkáltató által előírt elő
készített vizsga alapján, akkor kik 
kapják meg a lehetőséget a vizsga 
letételére. Milyen besorolásban ré
szesül az a vezető jegyvizsgáló, 
jegyvizsgáló. aki olyan telepállo
más létszámába tartozik, amely 
nem továbbít sem nemzetközi, sem 
IC vonatot. 

Felvetődik a jogos kérdés, ha 

külön lesz vezető jegyvizsgáló 
(nemzetköz, IC) jegyvizsgáló 
(nemzetközi, IC), akkor vezető 
jegyvizsgálónak (belföldi), illetve 
jegyvizsgálónak (belföldi) nem 
kell a nemzetközi menetjegyeket 
ismerni. S jő egy új kérdés: milyen 
jogszabály tiltja a nemzetközi me
netjeggyel történő belföldi - nem 
IC .,.. vonaton történő utazást. 

Természetesen el kell fogad
nunk azt a jogos elvárást, hogy a 
nemzetközi és az IC vonatokon a 
MÁV Rt. magasabb szolgáltatást 
kíván nyújtani, így felkészültebb 
személyzetre van szükség, de az is 
tény, hogy ezeken a vonatokon 

szolgálatot teljesító1c munkakörül
ményei kedvezőbbek, mint a bel
földi - nem IC - vonatokon szol
gálatot teljesítő kollégáiké (pl. tisz
tább kocsik. pontosabb közlekedés. 
kevésbé cserélődő utasok, keve
sebb megállás, íg9 jóval kevesebb 
a lépcsőzés, kultúráltabbak az uta
sok). A javaslat nem kívánja elfo
gadni azt a tényt, miszerint jelen
leg úgynevezett nagyvonatvezetői 
vizsgával rendelkező vonatvezetők 
is látnak el szolgálatot személy
szállító vonatokon, kb. 700 fő, 
többségük 40 év feletti, nem is 
olyan régen szinte kötelezték nekik 

, a vonatvezetői vizsga megszerzé-

sét, most meg elfelejtik ó1cet, meg 
akarják szüntetni ezt a munkakört. 
Vajon miért? 

Az előzőekben leírtakat figye
lembevéve látszik a munkavállalók 
egymással való szembeállítása. 
Sajnos napjainkban ez nem megle
pő, hiszen szembeállítottak már 
vasutast a vasutassal, vasutast a la
kossággal, nyugdíjasokat az aktí
vakkal, stb. 

Könnyebb úgy vezetni, ha a ve
zetettek egymással vannak elfog
lalva, így a vezetők azt tesznek, 
amit akarnak. Sajnos ez az elkép
zelés elég gyakran táptalajra talál 
a munkavállalók körében, miért 

,----------------------------�--------------. pont ő(k). no nehogy már ő(k), én 
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jobb vagyok. Ez ismerős egy ki
csit, mintha már hallottuk volna 
valahol ezeket a megjegyzéseket, 
ilyenek vagyunk, pedig néha segít
ségünkre lehetne a következő vicc: 

Hogyan imádkozik a magyar és 
a francia paraszt, ha megdöglik a 
tehene? A magyar: - Jaj Istenem, 
add. hogy a szomszédé is megdö
göljön. a francia: - Jaj Istenem, adj 
egy másikat. 

Talán ez a pozitív vicc is hatás
sal volt a Vasutasok Szakszerveze
te Forgalmi Utazó Tagozat ügyvivő 
testületének tagjaira, mielőtt kiala
kították javaslataikat. Nem kell kü
lönbséget tenni, az említett munka
vállalókat két fizetési osztályba 
kell sorolni, a vezető jegyvizsgáló
it és vonatvezetőit minimum a bér
tábla képzeletbeli közepére, a jegy
vizsgálóit eggyel alá. 

Fridrich Imre 
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MÁV híradások 
sajtószolgálattól 

A vasútmérnök-társadalom 
nem a rombolásban, 

hanem az építésben érdekelt Átadták a villamosított vasútvonalat 
Székesfehérvár és Szombathely közötti AMÁ V Rt. Debrecen Területi Igazgatósága Debrecen-Tiszalök vasútvonal felújításával kapcsolatban november 27-én ünnepélyes vonalbeutazást tartott. Debrecen-Állomás kultúrvárótermében bevezetőt mondott, majd üdvözölte a megjelent vendégeket Szom

bathy Géza, területi igazgató. 

következő időben a vasúti infrastruktúra megújítása egy igen komoly fejlődési pályára lép. Az EU több mint 50 milliárd forint „segélyt" hagyott jóvá a MÁV Rt. számára, amelyet a magyar állam költségvetési forrásból ugyanennyivel egészít ki! - tájékoztatott a vezérigazgató-helyettes úr. 

kiegészül majd a szociális létesítmények felújításával is. Itt, a térségben, a legsürgősebb Nyír-Magyarországon a 7600 kilométernyi vasúti hálózatból mára 2500 kilo
méter, vagyis a vonalak 33 százaléka villamosított - hangzott el a Szé
kesfehérvár-Szombathely vonalszakasz átadása alkalmából rendezett ün
nepségen december 11-én, hétfón. Az. átadási ünnepségen Jelen volt 
Tombor Sándor, a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium közigazgatási ál
lamtitkára és Kuke/y Márton, a MÁV Rt. vezérigazgatója. A 170 kilo
méteres vonalszakasz villamosítása közel 25 mllllárd forintba került. 

' egyháza felvételi épületének korszerűsítése lesz. Ezt a városi önkormányzat költségvetési forrásból és a MÁV Rt. saját forrásaiból kívánja megvalósítani. Ugyanakkor azokat a munkákat, amelyeket elkezdtünk, folytatni kívánjuk. A most átadásra került Székesfehérvár-Szombathely villamosított vonalszakasz a MÁV Rt. legfontosabb vasúti összeköttetései közé tartozik. A vasútvonal három megyei jogú várost köt össze: Székesfehérvár. Veszprém, Szombathely városokat. továbbá Celldömölk és Ajka közlekedését javítja. Szombathelyen és Bobán keresztül két szomszédos országgal, Ausztriával és Szlovéniával teremt nemzetközi kapcsolatot. 
Az Európai Unió is 

támogatta a záhonyi 
körzet vasúti beruházásait 

Az Európai Unió eddig 10 millió euroval (2.5 milliárd forint) támogatta a záhonyi átrakókörzet korszerűsítését, melyet több. mint 2 milliárd forint hazai hányaddal egészített ki a magyar kormány - hangzott el a Phare-támogatással megvalósult vasúti beruházások átadási ünnepségén december 6-án Záhonyban. Az átadási ünnepségen jelen volt és ünnepi köszöntőt mondott 
Michael Lake, az Európai Unió nagykövete, dr. Boros Imre tárca nélküli miniszter. Az Európai Unió 1997-től napjainkig a Phare-program keretében országszerte 50 millió euro értékben támogatott különböző vasúti fejlesztéseket és beruházásokat. amikből l O millió eurot tett ki a záhonyi átrakókörzet fejlesztése. Ebből a pénzből korszerűsítették Eperjeskén a nyitott kocsis, ömlesztett áruátrakót, a darus átrakót, valamint a fedett kocsis ömlesztett áruátrakót, Komorón a fűtőolaj átfejtőt és Záhonyban a vegyianyag átfejtőt. 

Komorón: az olajtelep feladata az Ukrajna felől széles nyomtávú tartálykocsikban érkező, úgynevezett középnehéz fűtőolajok - hideg idóöen melegítéssel való - átfejtése. A korszerűsítés során fűtőolaj-lefejtő, utólcezelő rendszert építettek ki. Ezekben korszerű szivattyúk teszik lehetővé a nehéz fűtőolaj átfejtését. Az átfejtés teljes folyamatát szjrnítógépes rendszer felügyeli. A beruházás értéke több mint 3 millió euro, amelyből l millió 850 ezer euro a Phare-támogatás. Eperjeskén nyitott kocsis ömlesztett áruátrakót avattak. A korszerűsítés célja a szerkezeti elemek korrózió- és állagvédelme, a vasúti pálya cseréje. Az áruátrakó felújításának korszerűsítése 10.5 millió euro, amiből 4 millió 500 ezer euro a Phare-támogatás. 
Fejlesztés 

Phare-támogatásból 

A darus átrakó beruházás célja két darupálya átépítése, 15 ezer 100 négyzetméter alapterületű tárolótér megépítése. további két darupályánál a rakományok lerakásának biztosítása, a széles és keskeny nyomtávú vágányok között a csapadék.'víz elvezetése, a térvilágítás és hangosítás megoldása és a térburkolat újjáépítése. A fejlesztés teljes egészében Phare-támogatásból valósult meg, értéke 1 millió 710 ezer euro. A fedettkocsis ömlesztett áruátrakóval kapcsolatosan piaci igényként merült fel. hogy a széles és keskeny 

nyomtávú kocsikban történő átrakás oda-vissza mindkét irányban megoldható legyen. Ennek megteremtése és a szerkezeti elemek kiépítése, valamint a gépészeti berendezések beszerzése 899 ezer euroba került, amelyből 750 ezer euro a Phare-támogatás. A vegyianyag átfejtő feladata az Ukrajna felől széles nyomtávú tartálykocsikban érkező, folyékony vegyi anyagok átfejtése. Az 1981-82-ben végrehajtott rekonstrukció keretében nem végezték el az átfejtő vágányok teljes hosszában a csapadékvíz elvezetését. A jelenlegi beruházás keretében megoldották a csapadék elvezetését, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő zárt átfejtési technológia kialakítását és a térvilágítás kiegészítését. A munka értéke 1 millió 25 ezer euro, amely teljes egészében Phare-támogatással készült el. MÁV Rt., sajtóinformáció 

A vonalbeutazásra IP különjárattal indultak. Tiszalök végállomásra érkezve, fogadás a Tisza Vendéglőben volt. Köszöntőt mondott Pál József, vezérigazgató-helyettes. - Öt évvel ezelőtt, a Nyíregyháza-Vásárosnamény vonal hasonló jellegű ünnepségén fogalmazódott meg a gondolat. Megszületett a döntés: egyszerűsített korszerűsítéssel megteremtjük -Debrecen-Tiszalök vonalon -annak lehetőségét, hogy átépítésre kerüljön, karbantartás keretében. Részben az eljutási idő, részben a tengelynyomás növelésének érdekében. A MÁV Rt. egész hálózatán szeretnénk előbbre ju�. Az el-

- A fővonalról visszakerülő, már a nagyobb sebességnek nem megfelelő felépítményi szerkezeteket a mellékvonalakon kívánjuk felhasználni. Természetesen a vállalkozó vasút szabja meg, melyek azok a vonalak, amelyeket az elkövetkező hat évben kívánnak felújítani. A vasútmémök társadalom nem a rombolásban, hanem az építésben érdekelt! - hangsúlyozta. Rendelkezésünkre állnak forrásaink, globálisan mintegy 4 milliárd forintot kívánunk költségvetési forrásból felhasználni. Az elkövetkező években egy nagyon komoly felvételiépület-felújítási programot fogunk hálózatunkon végrehajtani, amely 

A találkozó bensőségességét növelte, hogy kitüntetések átadására is sor került. Vezérigazgatói Dicséretben részesült: 
Pintér Gyula, a Hajdú Vasútépítő és Mélyépítő Kft. vezetője, 
Petrus Sándor, Debrecen-Tiszalök vonal főpályamestere, valamint Pongrácz Jáno_s, Tócóvölgy állomásfőnöke. Tiszalök polgármestere, Dró
tos Vince, üdvözlő beszédében reményének adott hangot. Annak, hogy ez az együttműködés remélhetőleg egy folyamat kezdete, amely által a keleti régió is bekapcsolódhat az EU-csatlakozás vérkeringésébe. 

Húri Valéria 

AMIT A VASUTAS 
NYUGDÍJPÉNZTÁRRÓL TUDNI KELL! 

Beszélgetés dr. Kurucsai Lászlóval és Simonné dr. Szabó Katalinnal 
r 

A Magyar Vasutas hasábjain a Jövóben 
rendszeresen kívánjuk tájékoztatni olva
sóinkat a Vasutas Önkéntes és Magán
nyugdíjpénztárról. Új sorozatunkat Dr. 
Kurucsa/ Lászlóval, a Vasutas Nyugdíj
pénztár Igazgatótanácsának elnökével 
és Simonné 'dr. Szabó Katalin ügyveze
t6 Igazgatóval készült Interjúval kezd
jük. 

- Elnök Úr, arra kérem, röviden mutassa 
be a két nyugdíjpénztárt. - A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár 1993 októberében alakult százhárom alapító taggal és 1994 januárjában kezdte meg tényleges működését. Az 

1 Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény alapján 1997. december 16-án eldöntötte a magánpénztár alapítást, amely 1998-ban kezdte meg működését. Ez a döntés érintette a pénztár elnevezését is. Az új név Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár. Rövidített elnevezése: Vasutas Nyugdíjpénztár, amely két ágazatra tagozódik, az Önkéntes és Magánpénztári Ágazatra. Az Önkéntes Ágazatnak 2000 végére várhatóan 34 500 tagja lesz. A MÁV Rt. és a vasúti tevékenységet végző gazdasági társaságok létszámát figyelembe véve az Önkéntes Ágazat taglétszáma előre láthatólag 35-36 OOO főben stabilizálódik. Az Ágazat vagyona 2000 végére ötmilliárd forint, amely terveink szerint 2001-ben hét milliárdra nő. A Magánpénztári Ágazatnak ma 8250 tagja van. Jelenlegi vagyona megközelíti az egymilliárdot, ami várhatóan jövőre meghaladja a másfélmilliárdot. 
- Az elnevezés alapján- két pénztár lé
tezik. Ml köti össze 6ket? - A két pénztári ágazat egy jogi személy, de számvitelileg és pénzügyileg teljesen elkülönülnek. Ez azt jelenti, hogy közös az igazgatótanács és az ellenőrző szerv is, de a tagok számláit teljesen elkülönítve kezeljük. Természetesen a két pénztárnak a közgyűlése is azonos. Épp a napokban tarjuk meg a 

decemberben szokásos, a jövő évi terveket megvitató és meghatározó közgyűlésünket. Nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy a demokratikus fórumok és az ügyviteli szervezet közösen biztosítják az ágazat jogszabályok szerinti működését és teljes önállóságát. 
- Hatalmas adatbázist és vagyont ke
zelnek. Mekkora munkaszervezet tesz 

ennek eleget? - kérdezem Simonné dr. 
Szabó Katalint. - A megalakulás után első dolgunk volt az ügyviteli folyamatokat szabályozó ügyrend megalkotása és a munkakörök közötti feladatmegosztás szabályozása. Ennek megfelelően jelenleg tizenkét munkatárs látja el a számviteli és pénzügyi tevékenységeket. Az elmúlt két évben jelentősen megnövekedett a telefonon és személyesen jelentkező érdeklődők száma, ezért a könyvelők tehermentesítése érdekében az ügyfélszolgálati tevékenységet különválasztottuk. 
- Visszatérve a decemberi közgyO/ésre, 
milyen tendenciák érvényesülnek a k� 
zel}öv6ben? - kérdem Kurucsal Lászlót. - Mint fennállásunk óta folyamatosan, a jövőben is a tagdíjak biztonságos kezelése a legfontosabb szempont, ezért a befektetési politikánkat az óvatosság jellemzi. Idén például az' úgymond „leült" pénzpiaci viszonyok között kellett biztosítanunk az egyéni számlák hozamait. Szükségessé vált a folyószámla- és befektetéseket kezelő bank váltása is, a kedvezőbb kondíciók és a megbízhatóság érdekében. 
- Melyek a legfontosabb operatív fel
adatok? - A nyugdíjpénztárak a törvények szerint pénzintézeteknek minősülnek, ezért komoly feladatot jelent az állami felügyeletnek való megfelelés, amely folyamatosan ellenőrzi tevékenységünket. Ez, illetve a nagy számú jogszabályi változás megköveteli az ügyviteli szoftverek folyamatos fejlesztését, cseréjét. Emellett jövőre fél százalékkal kívánjuk csökkenteni a likviditási tartalékot, amivel a működési tartalékot kívánjuk tovább erősíteni. Erre azért is szükség van, mert köztudot-

tan 2002-ig százalékosan nem nő a tagdíj mértéke. 
- Ml a helyzet a tagi kölcsönökkel? - Tagi kölcsön nyújtására csak az önkén-tes pénztári tagoknál van lehetőség. A tagi kölcsönökre fordítható keret összegét emelni, a kamatok mértékét pedig csökkenteni kívánjuk. Célunk, hogy a tagjaink stabil, kiegyensúlyozott és megbízható nyugdíjpénztárként forduljanak hozzánk. Az ügyfélszolgálatunk minden konkrét kérdésre megadja j a megfelelő választ. 

1 - Melyek a leggyakoribb kérdések? -

kérdezem az ügyvezet6 asszonytól. - Tagjaink rendszeresen érdeklődnek a munkahelyváltozás esetén a tagdíjfizetés módjáról, az adatváltozások bejelentésének formájáról, a többlet tagdíj befizetésének technikájáról: Természetesen, nyugdíjazás esetén a szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről tájékozódnak a legtöbben. De sokan kíváncsiak a tagi kölcsön folyósításának feltételeire. A könnyebb ügyintézés érdekében formanyomtatványokat készítettünk, amelyek a területi képviselőinknél és a szervezőknél találhatók. 
- Hamarosan eljön az adóigazolások ki
adásának ld6szaka. Ezzel kapcsolatban 
ml okozza a legtöbb nehézséget? - Ezúton is szeretnénk megkérni a pénztártagokat, hogy a név- és lakcímváltozásaikat haladéktalanul jelentsék be, mert ellenkező esetben nem érkezik meg időben az adóigazolás. A önkéntes pénztári tagok fi- 1 

gyelmét pedig szeretném felhívni arra, hogy esetleges munkahelyváltozás esetén lehetőség van a tagdíj munkabérből való levonására, az új munkáltatónál is. Magánpénztári tagoknál munkahelyváltozás esetén a munkáltató levonja és átutalja a tagdíjat, de a biztonság érdekében célszerű, ha a munkahely változást a pénztártag is bejelenti a pénztárnál. Ennek érdekében is kérhetik segítségünket a O 1/31-90-es vasútüzemi telefonszámon. 
Karácsony Szilárd 
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Biztató jelek 
A munkabalesetek számának alakulásában 

A MÁV Rt. 2000. 1-XI. liavl munkabaleseti helyzetének statisztikai adatai és az 
ezekre épül6 értékelések a munkabalesetek számának és egyéb mutatóinak csök
kenését igazolják. Kivéve a halálos baleseteket, valamint az egy baleseti sérültre 
Jutó táppénzes napok számát {a halálos baleseteknek vannak vétlen áldozatai is) 

H 
asznos kezdeményezésnek 
tartjuk, hogy az FMKF a 
tárgyi tájékoztatón túl 

összehasonlítást végzett az euró
pai vasutak munkabaleseti muta
tóival. Ez az összehasonlítás kü
lönösen az 1000 főre jutó balese
tek számát tekintve több vonat
kozásban kedvező képet mutat a 
MÁV Rt-nél. Természetesen ez 
megelégedésre nem adhat okot. A 
munkabalesetek számának több 
mint 24%-os csökkenése, vala
mint az 1 OOO főre jutó balesetek 
és a táppénzes napok számában 
bekövetkezett kedvező változá
sok igazolják, hogy a munkavé
delmi helyzetben folyamatosan 
érezhető egy jól átgondolt pre
venció, amely a munkakultúra és 
ezzel párhuzamosan a munkabiz
tonság színvonalának javulására 
épül. A munkáltatókat egyre in
kább az a felismerés vezeti, hogy 
kialakítsák azokat a feltételeket, 
amelyek a munkavállalók egész
ségének, munkavégző képességé
nek megóvására irányulnak. Ezt 
szolgálják különösen ebben az 
évben a munkakörnyezetben fel
tárt kockázati tényezők, amelyek 
reális számbavétele, csökkenésük 

a szociális és higiénés ellátás hi
ányosságainak felszámolását is 
szolgálja, ezek jó és hatékony 
módszernek bizonyultak. Ezen 
belül: a fokozott munkabiztonsá
gi feltáró ellenőrzések, a megelő
ző ellenőrzésekre épülő különbö
ző szintű munkavédelmi vezetői 
szemlék, az üzembe helyezési és 
használatba vételi eljárásokhoz a 
kivitelezési hiányosságok mun
kabiztonsági vonatkozásainak 
szakszerű feltárása és felszámo
lásuk, körültekintőbb munkabale
seti vizsgálatok az 5/1993. 
(XII.26.) MüM rendelet 1. sz. 
előírásainak megfelelően, amely 
lényegesen hozzájárul a hasonló 
balesetek megelőzéséhez. 

Volumenében a korábbi évek
hez viszonyítva növekedtek a be
ruházási, felújítási, fenntartási 
munkák, különösen a nagyobb 
csomópontokon, de kisebb állo
mások felvételi épületeinél is. Az 
ehhez kapcsolódó, a munkavég
zéssel összefüggő szociális és 
munkavédelmi ellátás, valamint 
kedvezőbb munkahelyek kialakí
tása területén. Azonban sok még 
a pótolni való, évtizedes lemara
dást kell behozni, aminek pénz-

Vasúti baleset 
. j'lj 'i' '7 •, � 1i: 

Nagy-Britanniában 
(La Vie du 2000. október 15.) 

ügyi lehetőségei korlátozottak. 
Tapasztalataink szerint a munka
szervezés, a munkaidő átgondol
tabb szabályozása a veszélyek és 
ártalmak között eltölthető idő 
szabályozása, a közvetlen terhe
lések csökkentése javította a biz
tonságot, segítette a munkaválla
lók egészségének megőrzését. 

Vizsgálta a balesetek ok-oko
zati munkakörülményi tényezőit, 
ha arányaiban csökkentek is a 
balesetek, de úgy a balesetet 
szenvedettek munkaköri megosz
lása, tevékenységük során történt 
esetek és az ebből eredő sérülé
sek jellege lényeges változást 
nem hozott 1-III. negyedévben. 
Egy baleseti sérültre jutó táppén
zes napok számának emelkedése 
összefüggésbe hozható a munka
vállalók azon törekvéseivel, hogy 
legfontosabbnak tekintik egész
ségük és testi épségük helyreállí
tását, annak érdekében, hogy új
ból munkába állásuk során mun
kavégző képességük ne csökken
jen. Ezt elősegíthetik a foglalko
zás-egészségügyi szakellátó szer
vek, a rehabilitációval összefüg
gő tevékenységükkel. 

Összefoglalva: az Mvt. 2. §. 
(2) bek. figyelembe véve, amely 
kimondja: ,,Az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos 
mu,n!(avégzés kö�etelményeinek 
n'l.eg'tálósít!sa -.: a munkavállalók "' 
ez irányú felelősségével össz
hangban - a munkáltató kötele�
sége. '' 

Erre alapozva az MvB, mint a 
munkavállalók munkavédelmi ér
dekeit szolgáló képviselet, min
denkor a közös érdekazonosságra 
építi tevékenységét, ezzel kívánja 
szolgálni egyaránt a vasutasság 
és a vasút érdekeit. 

Pásku Jeno
N 

, 

Eletet 

az éveknek 
Nyíregyházán 

■ 

IS 

N
ovember közepén tartot
ta Nyíregyházán év végi 
beszámoló taggyűlését a 

vasutasok nyugdíjas alapszer
vezete. A vasutas művelődési 
ház nagyterme megtelt az ér
deklődő VSZ nyugdíjas ta
gokkal. Annál is inkább, hi
szen új elnök mutatkozott be, 
Hangácsi János személyében. 
Tisztségének rövid ideje miatt 
beszámolójának „oroszlánré
sze" az előző, Korondán Gá
bor elnök munkáját dicséri, 
aki a közelmúltban távozott az 
élők sorából. 

- Alapszervezetünk tagsága 
nem a fiatal korosztályból te
vődik össze. Sok az idős em
ber, ebből kifolyólag a 778 
taglétszámunk a természetes 
fogyatkozás miatt 19-el lett 
kevesebb. Viszont 21 taggal 
gyarapodtunk. Özvegyi jogon 
mú'ködő tagok száma öt - tá
jékoztatta az egybegyűlteket 
Hangácsi János elnök úr. A ve
zetőség munkáját egy főbizal
mi és huszonkét bizalmi segíti. 
Évente öt alkalommal értekez
letet tartanak. A segélyezési 
bizottság évente kilencszer 
ülésezett. 

Ez évben hatvanketten 
nyújtottak be kérelmet és a bi

.;2.ottság mindet jogosnak és ki
fizetésre alkalmasnak találta. 

Szólnom kell a társszolgála
ti ágakkal tartott kapcsolata
inkról - hangsúlyozta -. jó és 
szoros a kapcsolatunk az 
összes tényleges vasutas szak
szervezet vezetőségével. Min

den segítséget megkapunk. 
Anyagi támogatásban is része
sítettek minket, így a vasutas
nap alkalmából több nyugdí
jast is meg tudtunk jutalmazni. 

Bármilyen rendezvényt tar
tunk, Nyíregyháza Állomásfő
nökség vezetőjének, Smid Já
nos úrnak a segítségére min
denkor számíthatunk. 

- Az MSZOSZ helyi szer
vezetével összekötőnkön ke

resztül tartjuk a kapcsolatot. 
Ugyancsak gyümölcsöző az 
egyetértésünk az ÖTA helyi 
ügyintézőjével, akivel minden 
szerdán és pénteken, a fogadó
napon megbeszéljük a problé
mákat és az intéznivalókat. 

- Az országos nyugdíjas 
szakszervezet területi szerve
zőjével minden olyan kérdés
ben konzultálunk, amelyet 
alapszervezeti szinten nem tu
dunk megoldani. A debreceni 
igazgatóság ÖTA előadójával 
is jó a kapcsolatunk. Köszöne
tünket szeretnénk kifejezni a 
MÁV nyíregyházi üzemi 
konyha vezetőinek, Tar és 
Társá-nak- akik havonta húsz 
ebédjegyet felajánlanak térí
tésmentesen, amelyet az alap
szervezet az igen alacsony 
nyugdíjjal rendelkező tagok
nak havonta kiad. 

- Minden évben mondom 
és hangsúlyozom - hátha egy
szer nyitott fülekre talál - a 
vállalati szociális segélyek 
megadóztatását. Adózni kell, 
még abból a kicsiny pénzből 
is! A mindenkori nyugdíj 
összegétől függően, hogy hány 
százalékos adó terheli a segély 
összegét - panaszolja beszá
molójában Bukovinszki 
Györgyné, gazdasági vezető, 
majd így folytatja: 

Egy síntörés okozta annak a 
szerelvénynek a kisiklását, amely 
október 18-án négy ember halálát 
okozta London közelében. A Pad
dington állomásnál történt ka
tasztrófa után egy évvel ez a bal
eset ismét felélénkíti a vitát a brit 
vasút pályafenntartásának hely
zetéről. 

Október egy rossz előjelű hó
nap a brit vasút számára. Egy év
vel és tíz nappal a Paddingtonnál 
történt katasztrófa után, amely 31 
halottat követelt, a vasúti közle
kedés ismét gyászol egy olyan 
baleset miatt, amelynek ez alka
lommal 4 halott és 34 sebesült ál
dozata volt. 

tal végrehajtott privatizációt. Az 
áll!iffititkárnak nem kellett sokáig 
várnia a magyarázatra. Az első 
három feltételezést az infrastruk
túra tulajdonosa, a Railtrack Vas
úttársaság már a balesetet követő 
24 órán belül kizárta. Közle
ményt adtak ki, amelyben beval
lották, hogy a baleset oka kétség
telenül síntörés volt. A csupán öt 
évvel ezelőtt lefektetett sínek ál
lapota nem volt elfogadható, cse
réjét november hónapban kellett 
volna elvégezni. Ezért a Railtrack 
Vasúttársaság teljes mértékben 
felelős. Ritka eset az, hogy egy 
ilyen katasztrófánál a vétkes tár
saság ilyen hamar elismerje fele
lősségét. A vállalat igazgatója le
vonta a következtetést és beadta 
lemondását. A brit sajtó ismét 
bírálta a Brit Vasút privatizá
cióját. 

SZALONCUKOR FORMATERVEK 

- Pályázatot nyújtottunk be 
a központ felé, már negyedik 
alkalommal. De... nekünk 
csak a dicséret jutott, ami a 3. 
számú tájékoztatóban meg is 
jelent, kiemelve alapszerveze
tünk jó munkáját. Nagyon fon
tosnak tartjuk a tagság megtar
tását. 

Hogy is történt a baleset? Ok
t9ber 18-án kedden a Nagy 
Eszak-Keleti Vasúttársaság 
(GNER) 225. sz. InterCity vonata 
elhagyja London Kings Cross pá
lyaudvarát Leeds irányában 156 
utassal. A szerelvény 184 km/óra 
nyílt vonali sebességet ér el, ami
kor egy ívben Hatfield közelé
ben, Londontól 30 km-re északra, 
12 óra 24 perckor a vonat kisik
lik. Az ötödik, a hatodik, a hete
dik és a nyolcadik kocsi a vá
gányra borul. A mentőalakula
tok 4 halottat és 34 sebesültet 
emelnek ki a roncsokból, közü
lük többen súlyos állapotban 
vannak. 

A balesetet követő órákban 
négy feltételezés merül fel: me
rénylet, a pályában okozott van
dalizmus, a gördülőanyag hibája, 
síntörés. A közlekedési államtit
kár sürgős szakértői véleményt 
kért a baleset okáról, megvádolva 
az előző konzervatív kormány ál-

A Hatfield-i baleset miatt a 
Railtrack Vasúttársaságnak kell 
leülni a vádlottak padjára. Ha 
ugyanis az infrastruktúra tulajdo
nosa - ahogyan azt nyilatkoza
tukban közölték - a vágány foko
zott elhasználódását állapította 
meg és a rekonstrukciós munkák 
ilyen késedelmet szenvedtek, se
bességkorlátozást kellett volna 
elrendelni az adott vonalszaka
szon. 

Egy ilyen döntés elmaradása 
annál meglepőbb, mivel a 225. 
sz. InterCity vonat kisiklása után 
azonnal sebességkorlátozást ve
zettek be az egész hálózaton, 
olyan vonalszakaszokon, ahol az 
ívek sugara ezt indokolja. 

Hajós Béla 

✓-�-... ,-
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Jz,sák Jenő karikatúrája 

Minden erőfeszítésünkkel 
azon vagyunk, hogy így le
gyen! 

A tartalmas beszámolókat 
az ÖTA illetékes előadójának 
fontos, közérdekű tájékoztató
ja követte. A feltett kérdésekre 
azonnal választ kaptak az ér
deklődők. 

Az értekezlet bensőségessé
gét növelte a vasutas nyugdí
jas klub vezetőjének igen ked
ves, szívhez szóló levele, 
amelyben igen csak elgondol
kodtató témát vetett fel. 
Hosszú éveken keresztül ne
héz körülmények között vég
zett munka összekovácsolta az 
embereket, amelynek köteléke 
nagyon meglazult, meggyen
gült. Amelyet addig kellene 
feleleveníteni, amíg nem késő! 
Hiszen nincs attól szomorúbb, 
mint csak a temetésen, a volt 
munkatárs koporsójánál talál
kozni ... 

Reméljük, sokan megfogad
ják Gidófalvy Albert klubveze
tő tanácsát és többen fogják lá
togatni a klub összejöveteleit! 

Húri Valéria 
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A Ill. PHMSZ kispályás 
labdarúgó kupa 
végeredménye 

2000. december 1-jén Győrben (a Győrújbarát Sportcsarnok
ban) fejeződött be az ez évi PHMSZ Kispályás Labdarúgó Kupa. A 
döntőbe azon négy főnökség csapata került be, akik megszerezték 
a csoportgyőzelmet: a pályagazdálkodási főnökségek, a PAK és a 
PHMSZ csapatai között. A döntők előtt barátságos mérkőzések tet
ték színesebbé a finálét, ahol a női mérkőzésen a nyugat-magyar
országi főnökségek lányai legyőzték a keletieket, míg a PHMSZ ve
zetők - PG főnökök mérkőzésén a PG főnökök diadalmaskodtak. 
(A főnökök győzelmét SzOártó Lajos PGK igazgató - aki egyben a 
kupa kitalálója és főrendezője - két, sorsdöntő góllal segítette elő.) 

Végeredmény: 1. Veszprém Pályagazdálkodási Főnökség, 2. Dom
bóvár Pályagazdálkodási Főnökség, 3, megosztva: Záhony és Pécs 
Pályagazdálkodási Főnökség. 

A kupasorozat gólkirálya: Rácz Zoltán Győr PGF, a döntő leg
jobb játékosa: Berta Attila, Veszprém PGF, a döntő legjobb kapusa: 
Csfc�kás Imre, Dombóvár PGF, a döntő legjobb női játékosa: Kulics
né Armán Katalin, Pápa PGF, a döntő legjobb női kapusa: Dóra 
Judit, Pécs PFT. 

Az ünnepélyes díjkiosztáson Szamos Alfonz PHM szakigazgató
helyettes méltatta a szervezők munkáját és fontosnak értékelte az 
ilyen jellegű szakági rendezvényeket is. Polgár József 

ISMÉT ULTIZTAK! 

VASÚTI JÁRMŰVEK JAVÍTÁSÁVAL FOGL ,LKOZÓ 
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@'.wt-�.@.@)® Vállalkozik: 

..i1111•••••11111r. az ISO 9002 szerinti TÜV 

e l 
tanúsítással és német EBA 
járműjavítási és DBQ1 
gyártási engedélyével, 

4034 Debrecen, Faraktár u. 67. 
4002 Debrecen, Pf. 2/3. 
Telefon: (52) 450-240 
Telefax: (52) 314-725 

E-mail: dbjarmü@mail.elender.hu 
Bankszámlaszám: ABN-AMRO BANK 

10200304-34016426-00000000 
Adóigazgatási szám: 11144609209 
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valamint német es osztrák 
hegesztési engedéllyel 

nyitott és különleges kialakítású 
teherkocsik (kamion-, és 
személygépkocsi illetve 
konténerszállító kocsik) gyártására, 
átalakítására 
vasúti tartály- és teherkocsik 
gyártására, átalakítására 
vasúti tartálykocsijainak bérbeadására 
vasúti tartály- és teherkocsik javítására 
muzeális, nosztal�ia és vasútüzemi 
célú kocsik felújítasára 
daruk és egyéb nagyméretű 
acélszerkezetek gyártására 

Felvilágosítás: 
Vállalkozási Osztály 
Telefon: (52) 315-792 
Fax: (52) 314-725 
Vasúti tel.: 03/29-86, 03/29-87 

Vas- és színesfémhulladékot 
vásárol az 

U és D Stahl Recycling Kfl 

(4242 Hajdúhadház, Sámson 
u. 2. tel/fax: 52583012, 
52583013, vagy mobil: 06/30/ 
9032319) az ország bármely 
területéró1 napi és világpiaci 
árakon. Éves szerződéskötés 
előfinanszírozva. 
Alkalmi amortizációs hulladé
kok felvásárlása is érdekli a 
Kft-t. Szállítás vasúton és köz
úton saját költségünkre egész 
éven át. 

* * * 

Rajkán, a Bem A. út 18. szám alatt 
50 m2 -es, cserépkályhás, 2. emele
ti, felújított tégla lak.ás, dupla ga
rázzsal eladó. 

Iráp.yár: 4.600.000 Ft. 
Erdeklődni lehet: 

a 06/96/222-388 telefonon 
18-20 óra között 

A vasutasok körében az a mondás 
járja, miszerint ,,Nem igazi vasutas 
az, aki nem tud (?) vagy nem szeret 
ultizni". Ezt a mondást támasztotta 
részben alá a 2000. december 2-án 
megrendezett II. Országos Vasutas 
Ulti Bajnokságon résztvevők száma. 

MÁV Rt., a vsz, a VDSZSZ és a I Ír;ffmlr:rl,...'i:J,l .. '!'�1,r1��,::;;;:,'.R-�r.tm�� · MOSZ által támogatott versenyt Bo
zó Ferenc, a váci pályagazdálkodási 
főnökség gépkocsivezetője nyerte. 
Második helyen Gáspár Ervin, a 
szombathelyi gépészeti főnökség 
mozdonyvezetője, míg a dobogó 3. 
fokára Bodnár Attila, budapesti fe

Í Tisztelt l 
1 Olvasónk! 
, 

Budapesten, a Vasutasok Szak
szervezete Benczúr utcai székházá
nak tanácstermét megtöltötték az or
szág különböző részeiről a végső 
győzelem reményében, vagy a jó 
hangulatú baráti találkozó miatt ér
kezett kollégák. Pályamunkások, 
mozdonyvezetők, jegyvizsgálók, 
előadók, forgalmi szolgálattevők ül
tek egy asztalhoz azzal a céllal, hogy 
eldöntsék, 2000-ben ki érdemli ki a 
,,Legjobb ultis vasutas" címet. A 

rencvárosi tolatásvezető állt. 
Különdíjat vehetett át Szűcsné 

Hlavicza Katalin szakaszmérnök, 
miskolci villamos vonal főnökség és 
Varga László, dGmbóvári tűzvédelmi 
előadó. 

A verseny végeztével a résztvevők 
úgy búcsúztak egymástól, hogy ta
lálkozunk 2001-ben, a Ill. Vasutas 
Ulti Bajnokságon. 

I(.j_ss Tibor 

Síeljen velünk 

A Vasutasok Szakszervezete 
2001. február 10-17-ig sítúrát 
szervez a lengyel Kárpátokba, a 
mintegy 1200 m magasságban 
lévő Muszynára. 

Részvételi díj: 20 ezet Ft + 15 
ezer Ft, amely magában foglalja 
a síbérletet, a biztosítást, a transz
fer-, a tolmácskísérő és az úttal 
kapcsolatos egyéb kiadások költ
ségét. 

Ellátás: teljes ellátás. 
Elhelyezés: 2 ágyas, fürdőszo

bás, pótágyazható szobákban. 
Kiutazás: Egyénileg, vagy 

200l. február 10-én a Kárpátia
Expresszel. 
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Visszautazás: 2001. február 

17-én a Kárpátia-Expresszel. 
A jelentkezés a hirdetés megje

lenésétől folyamatos. 
Az első részlet (15 ezer Ft ) be

fizetése a jelentkezéskor, a máso
dik részlet (20 ezer Ft) befizetése 
legkésó'bb indulás előtt két hét
tel. 

Jelentkezés, bővebb felvilágo
sítás Döme Lászlón,é kolléganő
nél telefonon, vagy írásban. 

Vasúti telefon: 01/19-77/157 
mellék, vagy a O 1/16-86. 

Postai telefon: 351-7745. 

Vasutasok Szakszervezete 

1. Országos Vasutas Terem• 
Labdarúgó Torna Dombóvár 

Ideje: 200 7, 02. 7 0-7 7. Ne
vezhetnek: csak vasutas csa
patok. 

Díjazás: Vándorkupa l-1/-1/I. 
kupa, érem, oklevél gólki
rály, legjobb kapus. 

Nevezhető létszám: 12 fő. 
Szállás: korlátozott számban. 

Nevezési határidő: 200 7. ja
nuár 75. 

Bővebb információ: 06/30-
2598-427, Kása Sándor 

Megfelelő érdeklődés ese
tén - pénzdijas! 

A nevezéseket kérjük idő
ben leadni. 

Lapunkat rendszeresen szemlézi 
� 

OE\SERVER BlJ.J)APEST 
Magyarország legnagyobb médiafigyelője az MEDIAFIGYELO KFT ' 

1084 Budapest. VIII. ker„ Auróra u. 11. 

>>OBSERVER(( Tel.. 303-4738, Fax: 303-4744 
http://wvvw.observer.hu 

Mint a MÁV Rt. 

kizárólagos vasúti kocsizár gyártója 
örömmel tudatja, hogy megkezdte 

a minden igényt kielégítő 

fém és műanyag jelképes 

és biztonsági zárak 
gyártását és forgalmazását 

mind vasúti, mind közúti célra, 
magánfuvarozók részére. 

, Lapunk jövőre is változatlan té- 1 magazdagsággal, de új rovatok
kal bővülve jelenik meg. Mind
járt tegyük hozzá, hogy nem 
emelünk árat az idén sem. Épp 
ezért jó előre közzé tesszük fel
hívásunkat: rendelje meg a 
Magyar Vasutast! Ára példá
nyonként 37 Ft. Akár telefo
non is jelentkezhet. Telefonszá
munk: 342-0551, vagy a terü
leti képviseleteknél is leadhatja 
igényét a megrendelésre. Címé
re kiküldjük a megrendelőla-
pot. Köszönettel: 

a' Magyar Vasutas 
Szerkesztósége. , 

Keresztrejtvény 
2000. NOVEMBER 15-TŐL A MÁV VONALAIN ... 
MEGFEJTÉS FÜGGŐLEGES 1., VÍZSZINTES 1. 

, Vízszintes: 1. Ferenc - megfejtés 
II. rész 2. családi híradó eszköz 3. 
kisasszony Madridban - Égtáj 4. 

1 
tonna, - Pertura vált, - néma tok 5. 
játékvezető 6. mértékalap (fr.), -I ... fere 7. orosz nép, - köszméte 8. 
zászló, - ezt egyneműi 9. ez remek, 
- vonatkozó névmás 10. kuruzslók 
11. részben evolúció - Ilona, Tibor, 
gondolat gyár, - némán tol 12. szá
zad eleji kabaré színészünk 13. Per
zsia ma, - folyócska (vissza), - Ilo
na becézve. 

' Függó1eges: 1. Megfejtés I. rész, -
római egy 2. vakbuzgó /gör./ - sugár 
- akadályoz 3. művészeti ág gya
korlata 4. Várpalota része - mulató 
hely - elektromos részecske · 5. 
egyik sem - helyhat. rag. - lehetsé
ges változat - sör egyneműi 6. test
nevelési főiskola - helyesel - a párt
ban lévőé 7. egészségügyi - korps 
- szláv hegy - ló vezényszó 8. 
hangtalanul ráz - mutató szó - Föld 
(lat) - ugrifüles 9. labdarúgó beosz
tás - mutatószó - csibe mama 10. 
vasúti éttermek - lantos fele. 

Készítette: Bánszegi József 

Eló'zó' keresztrejtvényünk megfejté
se: Védjük meg a munkavállalók jo
gait! 
Könyvjutalmat nyert: 
UGHYJÁNOS 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

2 3 4 5 6 

. 

7 8 9 10 

:l 


	2000_0001
	2000_0002
	2000_0003
	2000_0004
	2000_0005
	2000_0006
	2000_0007
	2000_0008
	2000_0009
	2000_0010
	2000_0011
	2000_0012
	2000_0013
	2000_0014
	2000_0015
	2000_0016
	2000_0017
	2000_0018
	2000_0019
	2000_0020
	2000_0021
	2000_0022
	2000_0023
	2000_0024
	2000_0025
	2000_0026
	2000_0027
	2000_0028
	2000_0029
	2000_0030
	2000_0031
	2000_0032
	2000_0033
	2000_0034
	2000_0035
	2000_0036
	2000_0037
	2000_0038
	2000_0039
	2000_0040
	2000_0041
	2000_0042
	2000_0043
	2000_0044
	2000_0045
	2000_0046
	2000_0047
	2000_0048
	2000_0049
	2000_0050
	2000_0051
	2000_0052
	2000_0053
	2000_0054
	2000_0055
	2000_0056
	2000_0057
	2000_0058
	2000_0059
	2000_0060
	2000_0061
	2000_0062
	2000_0063
	2000_0064
	2000_0065
	2000_0066
	2000_0067
	2000_0068
	2000_0069
	2000_0070
	2000_0071
	2000_0072
	2000_0073
	2000_0074
	2000_0075
	2000_0076
	2000_0077
	2000_0078
	2000_0079
	2000_0080
	2000_0081
	2000_0082
	2000_0083
	2000_0084
	2000_0085
	2000_0086
	2000_0087
	2000_0088
	2000_0089
	2000_0090
	2000_0091
	2000_0092
	2000_0093
	2000_0094
	2000_0095
	2000_0096
	2000_0097
	2000_0098
	2000_0099
	2000_0100
	2000_0101
	2000_0102
	2000_0103
	2000_0104
	2000_0105
	2000_0106
	2000_0107
	2000_0108
	2000_0109
	2000_0110
	2000_0111
	2000_0112
	2000_0113
	2000_0114
	2000_0115
	2000_0116
	2000_0117
	2000_0118
	2000_0119
	2000_0120
	2000_0121
	2000_0122
	2000_0123
	2000_0124
	2000_0125
	2000_0126
	2000_0127
	2000_0128
	2000_0129
	2000_0130

