A TARTALOMBÓL

3. IDÖSZERÜ FELADATOK
A személyi alapbér-korrekció
val, az EU-csatlakozás munka
vállalókat érintő hatásaival, a
jóléti és szociális rendszer át
alakításával kapcsolatos tenni-

ALAPÍTVA:
1904-BEN

Univerzális vasutat!

valók - megannyi érdekvédel
mi munka vár a VSZ-ré.

5. JÖVÖKÉP ÉS REFORM
Négy, a vasút megújulását szol
gáló programról beszél dr. End
rédy István, a MÁV Rt. elnöke.

7. EGY HAJÁR,OZAT, ÉS
"Ml A HATTERBEN VAN
Mit jelent a valódi összefogás,
és miért lehet rá szükség?
A VSZ Választmánya határozat
ban foglait állást.
S.

Ihász Szilvia,
12 éves tanuló
munkája

AKTUÁLIS

'' i - r hagytuk,

hogy így
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ranyvasámap volt. Az �y Nagymama, egy Édesanya.
üzletek forrottak a 0 nem tolta a nagy bevásárló
vásárlási láztól. Tö kocsit. Azért nem, mert kicsiny
meg, tömeg hátán. ke termete, törékeny alkata mi
Mindenki kereste az ajándé att nem tudta volna. A kezében
kokat a szeretteinek. Hatal egy kicsi bevásárlókosár volt mas tumultus volt az élelmi talán a nyugdíjához szabott? A
szeres pultok körül
is: az ünnepi aszta
lokra mindenki fi
nomságokat szeretett
szemén látszott, hogy többet,
volna beszerezni.
A színes, türelmetlen forga jobbat, szebbet akarna. De nem
r gban az ember azért észreve futja. Az embernek összeszorul
szi az ezredvég visszásságait is. · a szíve, legszívesebben telerak
kívánatosnál kívánatosabb ná kosarát, és kifizetné a pénz
árukkal megrakott gondolák kö tárnál a számláját.
Kavarognak a go'1dolatok az
iött tétován nézeget egy nénike,

ÖSSZE
KÉNE FOGNI
VÉGRE!

agyban. Rendszerváltás. Sze
génység. Ezt akartuk volna? Bi
zonyára nem. Az 50-60-70-80as generáció hozta létre ezt a
szép országot, amely ma már
nagyrészt magántulajdon. So
kaknak sok van. Még többek-

A kapitalizmus er6s és könyörtelen

MAV
VASJÁRMŰ

ÖNORM M 7812,
DIN6700

DIN-EN 729-2

-'

nek meg sokkal kevesebb! Ezt
nem akartuk. Nem akarhatta
seriki sem. A felelősségünk kö
zös. A szociális piacgazdaság lánykori nevén a kapitalizmus erős és könyörtelen. Hát még a
magyar! Mert ebben bent van a

SZEBBEK VÉDELMÉBEN

Megalakulásának 10. évforduló
ja alkalmából ünnepi ülést tar
tott a VSZ Női Tagozata.
,,nemzeti sajátosság": a széthú
zás, amelynek eredménye a kis
nyugdíj, a szegénység, a kisko
sár, a keserűség.
Össze kéne fogni végre. Kinek-kinek megvan hozzá a sa
játos érdeke. Az országnak azért
fontos, hogy igazi arcunk le
gyen az Európai Unióban. Van
nak, akiknek azért, hogy még
gazdagabbak legyenek (na de
ők már összefogtak!!!). Ne
künk, munkavállalóknak, a saját
munkánkból élőknek pedig
azért, hogy a tisztességes mun
kát is értékén fizessék meg.
Egy életen át végzett
munkáé1t ne a nélkülö
zés, a szegénység, a hét
köznapi és ünnepi bevá
sárlásoknál pedig a kiskosár legyen a fizetség. Nem
hagyhatjuk, hogy így maradjon!
A harmadik évezred elején ez
a közös felelősségünk!

• vasúti járműjavítás
és gyártás
• fémmegmunkálás
• acélszerkezet gyártás �t:.í:.��
Járműjavító és Gyártó Kft. és szerelés

Dr. Márkus Imre
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Az infláció számításának rejtelmei

V

alószínűleg sokan nem 2000. év első tíz hónap
Hosszasan lehetne ele kozó intézkedései meg is felelnek
Rouzul
értik, hogy a távozó jában az előző év azonos
mezni a többi termékcso a törvény előírásainak és a hivata
becsülték port belső szerkezetét is, los statisztikai számításoknak, még
pénzügyminiszter mi időszakához viszonyítva
meg az
ért jelentette be a feb a lenti táblázat szerint
a fogyasztási szokások sem pótolják a nyugdíjak elmúlt 10
infláció
ruár-március hónapban várható alakult.
(és kényszerűségek!) függ év alatti jelentős értékvesztését, a
utolaó
0,3-0,4%-os újabb nyugdíjeme
A MÁV Rt. Kollektív
vényében, de ez alapo GDP (bruttó nemzeti termék) múlt
lést. Az sem világos mindenki Szerződése októbertől negyedévi sabb felkészültséget és évi növekedésének 50%-ával.
előtt, hogy ez december elsejé októberig számol. A alakulását statisztikai hátteret igé
Figyelembevéve a nettó bérki
től vagy visszamenőleg - való KSH hivatalos közlése
nyelne.
áramlás alakulását, az örvendetes
ságos kamatként - 2000. janu szerint ez: 110,4%.
Mindenesetre szükségesnek lát gazdasági felemelkedésünk ellenére
Eltekintve az év utolsó 2 hó szana a gyógyszerek és az egész azt látjuk, hogy a relatív életszín
ártól történik.
Az indoklás viszont tényszerű napjának várakozáson felüli inflá ségügyi szolgáltatásokra vonatko vonal-különbség évről évre nő az
beismerésen alapul: két hónappal a ciós növekedésétől, a 8+3%-os évi zó kiadások külön csoportban tör aktív keresők és a nyugdíjasok kö
törvény szerint járó és november nyugdíjemeléssel a vásárlóérték ténő feltüntetése, mert ez lénye- zött.
ben esedékes emelés előtt
Ez is oka annak - az
rosszul becsülték meg az
idősek valóságos fogyasz
AZ ÉLETSZÍNVONAL-KÜLÖNBSÉG ÉVRÖL ÉVRE NÖ...
infláció utolsó negyedévi
tási szerkezetét jobban
alakulását. A vártnál magasabb fo megőrzése biztosítva látszik. A gesen befolyásolná a súlyozott tükröző statisztikai adatokon túlmegyasztói árindexek miatt eltűnt a nyugdíjasok többsége ezt azonban számtani átlaggal kiszámított átla- · nően -, hogy a nyugdíjasok több2,6%-os emelésen felüli, kamatként nem így érzi. Mi lehet ennek az gos infláció mértékét az idős állam sége kételkedik az érzékelhető ja
polgárok esetében.
jelzett 0,4%-os kiegészítés. Önkén oka?
vulásban és az infláció nyilvános
Egy dolog biztosan állítható: ha ságra hozott számaiban.
A szubjektív megítélésen túlme
telenül felvetődik a kérdés: reális
Dr. Kun Dezső
lehet-e egy 2 éves költségvetési nően - a közölt adatok valódiságát a kormány nyugdíjemelésre vonatnem
vitatva
a
csoportosítás
ob
előirányzat, ha már 2-3 hónap alatt
is jelentősen eltérnek az áralaku jektív adatai is megtévesztők. Ha
Ü Z E N E T
lások a tervezettől? Az erre adandó külön számítanánk a 3 milliós
válasz azonban félreérthető lenne, nyugdíjból, illetve nyugdíjszerű já
it várok az új évezred el
márpedig a nyugdíjasok érdekvé rulékból élő társadalmi réteg adata
ső évtizedétől? A vas
delmét nem szabad a pár,t_politika it, akkor például a tartós fogyasztá
utas szakszervezeti moz
si cikkek árindexet mérséklő hatása
ingoványos útvesztőibe terelni.
galomban ---- a jelenlegi
Nézzük meg inkább azt, hogy a kevésbé érvényesülne, mert ez a
megosztottság helyett - egyetlen
Központi Statisztikai Hivatal ho termékcsoport elenyésző súlyarányt
olyan érdekvédelmi szervezetet,
amelyik meg tudja védeni a vas
gyan számolja ki a fogyasztói árin jelent az idősek fogyasztásában.
utasok áldozatokkal létrehozott,
Az élelmiszerek gyűjtőfogalma
dexeket!
évszázados szociális, egészség
Több ezer fogyasztó vásárlási is megtévesztő, mert ha az alapvető
ügyi, kulturális rendszerét, és mél
élelmiszerek
lásd:
hús,
kenyér,
adatait - a társadalom különböző
tó partnere lehet azoknak a vasúti
foglalkozású és életkoru tagjaiból - tej, liszt, olaj, cukor - múlt évi árevezetőknek, akik vissza tudják ál
melkedését külön szá
lítani a vasúti áru- és személyszál
tételes vásárlási értékek
lítás régi elismertségét, gazdaságosságát;
mítjuk, az bizony jelen
figyelembevételével cso
A
régi fegyelmét, illetve tekintélyét.
portosítják. Meghatároz nyugdijasok tősen meghaladja a
Az ország nyugdíjasainak pedig azt kívánom, hogy nyug
zák a fogyasztási területe
többaige 8,5%-os áremelkedést.
díjuk mindenkori vásárlóértéke érje el az aktív keresők
E csoport súlyaránya
ket, és kiszámítják azok kételkedik
jövedelmi színvonalának legalább 80 százalékát.
is
nagyobb a nyugdíja
súlyarányát az összes fo
Dr. Kun Dezső alelnök,
az
VSZ Országos Nyugdíjas Szervezet
gyasztási kiadáson belül. érzékellleN sok fogyasztásában a .
Egy novemberben közölt javuláaban táblázatban olvasható
aránynál.
összeállítás szerint ez a

.

M

Súlyarány %
élelmiszerek

24,7

ruházkodási cikkek

5,9

háztartási energia

8,6

sieszes italok,
dohányáruk

tartós fogyaszt[!si cikkek

egyéb cikkek,
üzemanyagok

szolgáltatások

Összesen:

2000. január-október
1999. január-október
%-ában
108,5

9,4

111,0

7,1

101,8

17,0

. 27,3
100,0

105,8
108,4
116,0

109,5
109,7

i

ívánok több figyelmet és ·meg

értést az idős generáció iránt,
az aktív munkában töltött évek
Kután. zt biztosító törvényeket
E
gazdasági, egészségügyi
és szociális
területen egyaránt. Igényt arra, hogy
számítanak az idősek szakmai és
élettapasztalataira a közéletben.
A tudomány fejlődése az emberi
életkor meghosszabbítását is segítet
te. Sajnos nagymértékben a háborúk
megvívásához szükséges fegyverek fejlesztése motiválta
a kutatást. A jövőben a tudomány eredményei elsősorban
a békés életet, az ember és a természet viszonyának
javítását szolgálják.

Molnár György elnök,
VSZ Országos Nyugdíjas Szervezet
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Az érdekvédelem idöszeríí
kérdései 2001-ben a MÁV· Rt-nél ■

■ Nem adott tájékoztatást a

ajánlata.) A GDP mértékéről
A vasutasok ezekben a na
valósításának feladattervéről
nincs vita, de a felhasználás
jól ellenőrizhető megállapo
pokban kapják kézhez a
módjáról igen. A Vasutasok
dást kössünk a munkáltató
2000. évi infláció mértéké
Szakszervezete álláspontja:
val.
nek megfelelő személyi alap
ha a munkáltató nem tud jól
bér-korrekciót (4, 4%) egy
Foglalkoztatás vonatkozásá
mérhető,
számszerűsíthető
ban a 2000. évi tervekből kell
évre visszamenőleg. A muncélkitűzéseket tenni, alapbérkiindulni, és nem a záró lét. kavállalók összesített elszá
molás( kapnak, így
elég nehéz ,ellenő
REÁLKERESET-NÖVEKEDÉS JANUÁRTÓL, ÉS NEM UTÓLAG VISSZAMENÖEN
rizni, hogy minden
járandóságot ·elszáarányosan kell a 2,75%-os
számból, miután a munkálta
moltak-e nekik. A MÁV Rt.
tó a múlt évet alulfoglalkoz
GDP-hányadot is a bérfej
vezetése ígéretet tett arra,
lesztés során fölhasználni, de
tatással zárta (létszámhiány).
hogy az esetleges reklamáci
az egyeztetett részt (a felét)
A reálkereset növekedését a
ót érdemben megnyugtatóan
mindenképpen.
Vasutasok Szakszervezete ja
kezeli.
nuártól kívánja biztosítani, és ■ A munkáltató még nem adta át
Januári feladat, hogy a
a KSZ módosító javaslatait.
nem utólag visszamenően.
971/2000. ev1 hároméves
Ezekről már rég tárgyalni kel
(Ezért nem fogadható el a
megállapodás 2001. évi meglene.
munkáltató ez évi 6%-os

■

■

■

vasút vezetése a munkakörül
mények javítását szolgáló
2001. évi intézkedésekről.
2001-ben a besorolási- és
alapbér-rendszer kialakítása
során vissza kell térni a há
roméves egyeztetett munká
val építgetett tervezethez, és
a konszenzusos elvek mentén
kell - jövőképet is megalapo
zó - bértarifát kialakítani.
■ Ezzel pádmzamosan el kell
kezdeni egy hatékony jöve
delem-érdekeltségi rend
szer kialakítását, döntési
pontokhoz telepítve (hálózati, szakigazgatósági, szol
gálati főnökségi szintű).
■ Lezáratlan feladat a jóléti és
szociális rendszer álalakítása;
ez nem eredményezheti a jut
tatások értékének egy főre
eső csökkenését. A racionali
zálással felszabaduló forráso
kat a szúk keresztmetszetek
hez kell csoportosítani.
A MÁV Rt. átalakítása nem
korlátozódhat a „cég" átszer
vezésére - az a hazai vasút
fejlesztését kell, hogy jelent
se, az európai integrációs el
várásoknak megfelelően.
■ A munkaügyi kapcsolatok
alakításáról a vasutaknál a há
roméves megállapodás VII. (e
jezetének megfelelően a VET
keretében kell tárgyalni.
Hamarosan meg kell vitatni a
VÉT-en a hároméves megál
lapodás egyéves működési
tapasztalatait.
A munkáltatóval el kell kez
deni az EU- csatlakozás köz
vetlen munkavállalókat érin
tő hatásairól a tárgyalásokat.
Ennek az évnek a végén ke
riil sor az üzemi tanácsok és
a munkavédelmi képviselők
ismételt választására. Ezzel
• kapcsolatban a vasutasokkal,
a -tagsággal, a szóban forgó
intézményekkel és a munkál
tatóval is tárgyalásokat kell
folytatni.

A MÁV Rt. foglalkoztatáspolitikája ■

M

int ismeretes: a vasutas munkavállalók
foglalkoztatásával kapcsolatban a munkál
tató és a szakszervezetek között létrejött
hároméves megállapodásban megállapod
tak a létszámfölössé váló munkavállalók helyzetének
rendezésében, ugyanis az elmúlt év.ekben a MÁV
Rt. létszáma jelentősen csökkent.
A táblázatban látható, hogy a MÁV alkalmazottak
1997 december 31-i záró létszáma a várható 2000.
évihez viszonyítva mintegy 3520 fővel kev!esebb.
IDŐSZAK

1997.

1998.

1999.

2000..

31.

31.

31.

31.

XII.

XII.

XII.

XII.

Havi
54.800
zárólétszám 58.320 56.514 56.065 a várható
összesen
Zárólétszám
csökkenése
megelőző
időponthoz
képest

2.556

1.806

449

1.265

A 2000. éves létszám alakulása:
Zárólétszám Átlagos
állományi létszám

- 'tervezett
55555 fő
55200 fő
55159 fő
- várható
54800 fő
A várható záró létszám 400 fővel, a várható átla
gos állományi létszám 396 fővel kevesebb a tervnél,
vagyis a 2000. évben terv alatti foglalkoztatás való
sult meg.
Az éves foglalkoztatási terv kialakításakor a ha
tályos technológiai szabályokat, a munkabiztonsági
követelményeket figyelembe kell venni, valamint a
veszteségidővel is számolni kell. Ezért lényeges kér
dés, hogy a 2001. évi 2%-os létszám-racionalizálást
a MÁV Rt. hogyan kívánja végrehajtani, és a fent
felsorolt tényezőkre tekintettel van-e.
A foglalkoztatáspolitika terén fontos követelmény,
hogy meglegyen a foglalkoztatási biztonság, a tisz
tességes díjazás, valamint a humánus munkaköriil
mények biztosítva legyenek.

A Vasutasok Szakszervezete megfigyelhette a ren
delkezésre álló adatai alapján, hogy a munkaviszony
megszúnéseknél a közös megegyezéses munkavi
szony-megszűnés magasabb arányban jelenik meg
az etőző évekhez képest.
1998. I - IX hónapban 27,48%,
1999. I - IX hónapban 31,4%,
2000. I - IX hónapban 40,1% volt.
Már több esetben kértük a munkáltatót, hogy vizs
gálja meg, mutassa be, mi az oka az ilyen típusú
munkaviszony-megszűnés emelkedésnek az összes
munkaviszonyhoz képest, de még a mai napig ércle
mi választ nem kaptunk rá.
Feltételezésünk, hogy a munkáltató nem tájékoz
tatja megfelelően a munkavállalóit a munkaviszony
megszűnések előnyeiről és hátrányairól, s termé
szetesen a számára kedvezőbb formát részesíti
elonyben. Valamint kérdéses az is, hogy a munka
vállalóinak az átképzés lehetőségét vajon felajánlja-e
a munkáltató. Felhívom ezért minden munkavállaló
figyelmét saját érdekében, hogy megfelelő időben és
helyen tájékozódjon, mielőtt megszűnik a �unkavi
szonya, illetve a közös megegyezést milyen formá
ban fogadja el, mivel ebben az esetben megállapod
hatnak a közös megegyezés
egyéb feltételeiről is!
.

BGy

■
■

·■

Varga Gyuláné

U Z E N E T
• Az. évezred a globalizált környezetvédelem jegyé
ben fog eltelni,
"emberiség - az emberiségért",
• az évszázad az Európai Unió kiteljesedését hoz
za, a tudásalapú társadalmak ötvöződnek a humán
értékrendekkel;
• az évtized a hazai munkavállalók jelentős élet
mód, életvitel javulását hozza a szolidaritás 'szüksé
gességének felismerését követően,
• az esztendő a vasútnál a hatályos érdekvédelmi
megállapodások vépőernyője alatt a részletek bekö
vetelésével és az eredmények ellenőrzésével lesz jellemezhet6. A részletek
felértékel6dnek.

Varga Gyuláné osztályvezető,
VSZ Közgazdasági és jogi osztály
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„CSODÁT
CSAK AKKOR
VÁRJ, HA MÁR
MINDENT
MEGTETTÉL A
CSODA
ÉRDEKÉBEN"

A

zt mondanám, amit egy ti
beti bölcs mondott: ,,Cso
dát csak akkor várj, ha
már mindent megtettél a
csoda érdekében". Mit jelent ez
nekem?
Azt, hogy amíg csak magam
ban morgolódom, s magam pró
bálom megoldani munkahelyi
gondjaimat, a csoda nem fog
bekövetkezni, de ha összefogok
tagtársaimmal, minden bizony
nyal előrébb jutok. Persze ehhez
az is kell, hogy a kollégák be
lássák: ,,egyedül nem megy".

Erdős Gábor TK titkár,

VSZ Területi Képviselet - Pécs

•

•

SZAKSZOLGALATERT
FELELŐSSÉGET
ÉRZÖK
ÖSSZEFOGÁSA AZ
UTAT SIMÁVÁ
TEHETI"

A

sikerek fényében csak rövid ideig lehet fü
rödni, mert a felgyorsult világ megköveteli
az új és újabb kihívásokra való .felkészü
lést. A technikai fejlődés elengedhetetlen
né teszi a magasan képzett és nagy szakmai tu
dással bíró munkavállalók foglal.koztatá
sát. Célunk ezért nem lehet más, mint ,,NAGY
az, hogy a TEB szakszolgálathoz tartozó
három szakma képviselőinek kivívjuk azt
a tekintélyt, amely megteremtheti, hogy az anyagi
és erkölcsi elismerés arányban álljon a felhalmo
zott tudással. Tudjuk, hogy e célunk eléréséhez
vezető út most még macskaköves, de a szakszol
gálatért felelősséget érzők összefogása ezt az
utat simává teheti.

Molnár Ákos IB titkár,
VSZ Távközlő-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési
Intéző Bizottság

A

mikor
szakszervezeti
tag lettem, egyetlen
szakszervezet volt a
vasútnál. Amikor vas
utas lettem, egyetlen vasút
volt. A szakszervezet feldara
bolódott - nem nyert vele a
melós.

A Ml TÁBORUNK, ÉS NEM IS CSÖKKEN"
Most a vasutunkat akarják
szétszedni. Pedig jobb jövőt
ígér mindkettő, ha egyben ma
rad. Én ebben bízom és ezért
dolgozom. Őszintén gondolom,
nagy a mi táborunk, és nem
is csökken.

Orosz P�ter IB titkár, VSZ
Forgalmi és Ertékesítési Intéző
Bizottság

MAV VASJARMU
�

�

��

Járműjavító és Gyártó Kft.

DIN-EN 729-2
ÖNORM M 7812, DIN 6700

Bzmot

Tevéken sé i 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

•
•
.•
•

MV)

láng- és plazmavágás
nagypontosságú fémmegmull:kálás
szemcseszórás
alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése
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Nyilatkozik dr. Endrédy István, a MÁV Rt. Igazgatóságának elnöke

A

Magyar Vasutas hasábjain a korábbi években rend•
szeresen nyilatkoztak a MÁV Rt. vezet61 a vasúttár
saság el6tt álló feladatokról, tervekr61 és eredmé
.
nyekr61. A múlt évi vasutas konfliktus óta ez a gya
korlat megszakadt. Az év- és ezredforduló apropóján úgy
gondoltuk, hogy kísérletet teszünk az olvasók által is igé
nyelt tájékoztatási forma felelevenítésére. Dr. Endrédy Ist
ván, a MÁV Rt. Igazgatóságának elnöke készségesen állt
rendelkezésünkre.

- A harmadik évezred
küszöbén milyen jövó1<ép
tárul a magyar vasutak elé?

olyan minőségű szolgáltatás
sal találkozzanak az utazni vá
gyók, amely megfelel a kor
követelményének. Tehát a re
form folytatásának egyik leg
fontosabb eleme a szolgáltatá
sok fejlesztése.

nak a megoldásában az állam
szerepvállalására is számítha
tunk.

Hogyan
- Úgy tudom,
hogy a nyugati múl<ödtessük tósága a múlt év no
vasutak
a MÁV-ot? vemberében kezde
mú1<ödésénél
ményezte az alapítónál, hogy a kor
követelmény a
.tevékenységek pénzügyi mány erősítse meg a reform
különválasztása. lépéseket. Ismerve a közleke

- A számítógépes gazdálko
dásirányítási rendszer, a_ GIR
nemcsak a részvénytársaság
életében, hanem a szolgáltatá
sainkat igénybe vevők számá
ra is új fejezetet nyit. Erede
ményeként átláthatóbb, tervez
hetőbb lesz a gazdálkodás.

dési tárca vezetőjének támo
gatását, úgy gondolom, hogy
ez meg fog történni. Annak ér
dekében pedig, hogy a re
form-folyamatokról minden
vasúti alkalmazott egyenlő
mértékben tájékozódhasson,
azt kértem a munkatársaimtól,
hogy az• igazgatósági üléseken
történtekről rendszeresen in
formálják a vasutasokat.

- A jövőképek megalkotása
kor a tervezők két irányból
szoktak elindulni. Az egyik
módszert alkalmazók a mai
- Vegyük sorra a többit is.
adatok alapján igyekeznek a
következő tíz, ötven, száz év - A humánpolitikai reform
teendőit meghatászorosan kapcsoló
dik az előzőhöz. A
rozni. A másik mód
- Örök vita a vasúton belül,
- amely például· az Nem vagyunk MÁV Rt. által fog
hogy a területek, vagy a
laikoztatottak
Európai Unióra is
könnyü
- Ha már itt tartunk,
szakágak kapnak-e nagyobb
négy
mindössze
jellemző - megfo
helyzetben százaléka rendelke
megkérhetem, hogy
galmaz egy jövőké
prioritást.
zik felsőfokú, és
pet, és visszafelé
mondjon véleményt a
szabja meg a feladatokat. Saj negyven százaléka középfokú · - Ez a kérdés úgy érzem, hosz
munkaügyi kapcsolatokról.
nos, · az uniós országokban végzettséggel. Ez nem érték szú távra eldőlt a_ szaj<jgak ja
sem vázolták fel egyértelműen ítélet akar lenni, nem akarok vára. Sót, már ezen is túl va - A MÁV Rt Igazgatóságának
a vasutak jövőképét, ezért a senki,. fölött pálcát törni, de gyunk, hiszen a kereskedő elnökeként a kinevezésem óta
mára nyilvánvalóan szüksé ' változó világunkban az isme- szakszolgálatokkialakították a a feladat - és hatásköröm sze
gessé vált hazai
rint végzem a
reform céljainak, A TUD ÁST KÉT-HÁROM, GE LEGFELJEBB ÖT ÉV AL ATT MEG KELL ÚJÍTANI munkámat, azaz
menetének kije
alapítónál
az
- VÁLTOZÓ VIL ÁGUNKBAN AZ ISMERETEK SZINTENTARTÁSA LÉTKÉRDÉS minden munka
lölésekor
nem
vagyunk könnyű
vállaió érdekét is
helyzetben.
retek szinten tartása, gyarapí termékek, a szolgáltatások képviselem. Példaként említ
tása létkérdés. Akik foglalko szerinti gazdálkodást. Ezen hetem, hogy a minimálbér
zásszerűen űzik bármelyik belül a cél az, hogy ne csak a emelés fedezetét legutóbb si
- Ezek szerint elmarad vasúti szakmát, akár a vasút személyszállítási .és árufuva került a MÁV Rt. üzleti tevé
a reform? üzem, akár a fejlesztés, akár a rozási paraméterek érvénye be beépíteni. Úgy gondolom,
menedzsment területén, az új süljenek, de akár egy régió, hogy ez találkozik a minimál
- Nem erről van szó. A kor- · kihívások elé naprakész felké vagy egy szolgálati hely bevé béren foglalkoztatottak érde
mány szükségesnek tartja a szültséggel kell állniuk. Ma telei és kiadásai is megjelenít kével. Másrészt elnökként fo'
vasútátalakítást, amit határo- napság a tudást két-három, de hetők legyenek. Visszatérve a lyamatosan figY,elemmel kísé
zatokkal is megerősített. Ter- legfeljebb öt év alatt meg kell reform, a MÁV szervezeti rem a Vasúti Erdekegyeztető
veinkben az első helyen sze- újí!ani.
működésének megújításához Tanács működését, az ott el
repelt a vasút január elsejei
az alapító minisztérium és a hangzó felvetéseket és megol
- Melyik a refonn további részvénytársaság által elkészí dásokat. Az utóbbi időben sok
szétválasztása. Helyesnek tartom, hogy ez még,nem történt
területe? tett terveket pillanatnyilag a témát és embert sikerült meg
meg, hiszen a MA V Rt. a jePénzügyminisztériummal
ismernem. Sokan megkeres
lenlegi szervezeti formában is - Ahhoz, hogy eleget tudjunk egyeztetjük. A vita arról fo nek, amit a bizalom jeleként
meg tud felelni a jelenleg is-- tenni a belföldi és uniós elvá lyik, milyen modelJ alapján értékelek. Úgy gondolom,
mert uniós elvárásoknak. A . rásoknak, fejlesztésekre van működtessük a MA V-ot. A hogy ennek a bizalomnak meg
többi megújulást szolgáló · szükség. Példaként említeném döntést követően a modellt kell felelnem. Harmadrészt, de
program azonban töretlenül a vonal-villamosításokat, több egy éven keresztül teszteljük. nem utolsósorban az ajtóm
vasútvonal felújításának kez- Ez az idő a rendszer optima nyitva áll minden vasutas előtt,
folytatódik.
deménye�ését. (Debrecen-Ti- lizálását szolgálja.
legyen az akár munkavállaló,
- Melyek ezek? . szalök, Obuda-Esztergom-Al
vagy szakszervezeti-vezető. So
másfüzítő stb.). Ezek azt is
- Köztudott, hogy a vasúti kan megkeresnek, amit a b!za
- Mindenekelőtt a belföldi példázzák, hogy a MÁV R,t
refonnokhoz szükséges a lom jeleként értékelek. Ugy
utasok igényeit szeretnénk dinamikus szerepet kíván vál
konnányzati támogatás. gondolom, hogy ennek a biza
magasabb színvonalon kielé lalni a-régiók gazdasági erősí
lomnak meg kell felelnem.
gíteni. Ez azt jelenti, hogy tésében és a kapcsolatok ápo - A felsorolt célok teljesülése
Karácsony Szilárd
bármely településről elindulva lásában. Ezeknek a feladatok- érdekében a MÁV Rt. igazga-

-
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TULAJDONOS MUNKAVÁLLALÓK

1

Részesedés a tól<ejövedelembó1

2

Beszélgetés dr. Szántai Jánossal, a Tulajdonos Munkavállalók
és Társaságaik Országös Szövetsége főtitkárával
000. december 1-jén tartot
ta kllencedlk országos konfe
renciáját a Tulajdonos Munka
vállalók és Társaságaik Orszá
gos Szövetsége. Ez alkalomból ke
restem fel dr. Szántai Jánost, a szö
vetség Mtltkárát. Arra kértem, rövi
den mutassa be a szövetséget és
annak Mbb törekvéseit.
- A szövetség elődje - mondja Szántai Já
nos - a Munkavállalói Résztulajdonosi
Programról, röviden az MRP-ról szóló tör
vény előkészítésének finisében megalakuló
MRP Országos Egyesület. Ezt tizenhárom
fős, néhány nagyobb vá!Jalat vezetój�ból és
szakértőkből álló csoport hozta létre 1992ben. Az egyesületet az MRP-törvény május
9-i hatályba lépése után néhány nappal je
gyezte be a bíróság.

- Mennyi idó' telt el a törvény

megjelenése és az első MRP-szervezet
megalakulása között?

- A statisztikából úgy tűnik, hogy

évró1 évre kevesebb MRP alakul.

- Sajnos nemcsak kevesebb alakul, hanem
egyre több szűnik meg. A gondot az okozza,
hogy a tulajdonszerzés forrásainak nagyobb
hányadát hitel teszi ki, és amíg az adósságát
ki nem fizeti az MRP, addig a dolgozók
nem kaphatnak az osztalékból, és abból tő
két sem lehet emelni. Ez az időtartam akár
öt-tíz év is lehet. Ezért aztán sokan a hitel
visszafizetésével azonnal eladják a tulaj
donhányadukat. Mindezért a törvényi sza
bályozás okolható. Ezt a törvény megalko
tása előtt, sót azt követően is sérelmeztük,
de nem sikerült a nyugati mintát meghono
sítani, amely mindezeket lehetővé teszi.

- Ha már itt tartunk, melyek a
szövetség legfontosabb feladatai?
- A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a
munkavállalói tulajdón akkor is maradjon
meg, ha az MRP kifizette az adósságát. Ez
ügyben felvilágosító munkát kell folytat
nunk, mert az ellenérdekeltek azt terjesztet
ték, hogy a hitel visszafizetése után az MRP

Ma Magyarországon
a cégek tizenhat
százalékában
múlcödik MRP
tóber 28-án egy új támogatási rendszer kon
cepcióját próbáltuk megalapozni társadalmi
szervezetek, szociológusok, jogi és közgaz
dasági szakértők részvételével. A december
elsejei rendezvény ennek folytatása volt.
Ekkor két szekció dolgozott. Az egyikben
Lukács János vezetésével az új támogatási
rendszer mellett a dolgozói participáció,
azaz a vezetésbt:n való részvétel lehetősé
geit tárgyaltuk meg, a nemzetközi tapasz
talatokat is figyelembe véve.

- Miró1 tárgyaltak a másik

szekcióban?

- Konkrét törvénymódosítási javaslatokát
dolgoztunk ki ·annak érdekében, hogy to
vábbra is fennmaradjanak az MRP szerve
zetek, illetve biztosítva legyen a folyamatos
utánpótlás.

- De miért érné meg az államnak
' támogatni a munkavállalói

tulajdonlást?

- Köztudott, hogy a feketegazdaság elleni
- Az első pályázatokat 1992 szeptemberé
harcban a munkavállalói tulajdonlás naben lehetett benyújtani, mert változtatni kel
gyon hasznos esz
lett az Állami Va
köz.
Ezenkívül
gyonügynökség
Az elmúlt években közel nyolcvanezer munkavállaló jutott tulajdonhoz nyeresegtermelés
versenyeztetési
re kényszeríti a cé
szabályzatán, és a
automatikusan megszűnik. Ez nem így van. geket, és az antiinflációs politika részévé is
hitelfeltételek banki konstrukcióit is az új
A tulajdonrész egy részét ugyanis nem kö válik. De a nyugati példák bizonyítják,
jogszabályhoz kellett igazítani.
telező nevesíteni. A szövetségünk azt java hogy azok a vállalatok jobb eredményeket
- Ezek szerint hitelbó1 jutottak solja, hogy egyharmadot tartsanak közös. érnek el, amelyeknél részesednek a tulaj
kézben, és• a rájuk eső osztalékból folyama donból a munkavállalók is.
tulajdonhoz az elsá' MRP szervezetek? tosan
vásárolják vissza az MRP-bólkiesó
....:. Önök is munkavállalói érdeket
- Az úgynevezett Egzisztencia hitel már 90- · munkavállalók tulajdonhányadát. Ameddig
védenek.
Milyen a kapcsolatuk a
ben és 91-ben is a belföldi magánszemélyek az MRP szervezetnek tulajdona van, addig
szakszervezeteldcel?
rendelkezésére állt, amit aztán kiterjesztet nem szüntethető meg.
tek a munkavállalói tulajdonszerzés új for
- További célok? - Nagyon jó. A szakszervezetek a gazdasági
májára is. Ez egyébként nem valamiféle
átalakulás kezdetétől egyértelműen támo
kegy volt.
- Az állami tulajdon privatizációja az el- gatják az MRP-t. Az első, a Herendi Por
A hitelt a Nemzeti Bank nyújtotta a keres múlt évben gyakorlatilag lezajlott., Ennek celángyár privatizációjánál például Palko
kedelmi bankoknak, szintén külföldi hitel keretében viszonylag egyszerű volt MRP-t vics Imre vezette a helyi szakszervezetet,
ből. A törlesztő-részleteket pedig az állami szervezni. Az ÁVÜ-höz beadott pályázatok aki a képviselőként a törvény megszületé
tartozás visszafizetésére fordították. Lénye nagy többségét elfogadták. A folyamatot sénél is bábáskodott.
gében e konstrukció kiterjesztésével tették számos adókedvezmény is segítette. Termé
- összefoglalná a legfontosabb
lehetővé, hogy az alkalmazottak az őket szetesen, szövetségünk az ügyintézéshez
foglalkoztató társaság tulajdonának többsé szakmai segítséget nyújtott. A másik célunk
törekvéseiket?
gét is megvásárolhassák.
az, hogy a jövőben kedvezményesen ne · - Több is van. Például az MRP tagság a
csak állami tulajdonban lévő gazdasági tár
- Mikor alakult át saságokban szerezhessenek a munkaválla munkáltató társaságnál való munkaviszony
hoz kötődik. E kötődés megszúntetésével
az egyesület szövetséggé? l?k tulajdont.
elérhetnénk, hogy az üzemeltető kft-kbe
szervezett
munkavállalók is MRP tagok
- 1993-ban már közel kétszáz MRP-szerve
- Más országokban hogyan juthatnak
maradhassanak. Második célunk, hogy ne
zet működött. Mivel ezek jogi személyek,
tulajdonhoz a munkavállalók? csak részvényt és üzletrészt, hanem felszá
megvalósult a szövetséggé átalakulásának
egyik legfontosabb feltétele. Ma Magyaror - Az Amerikai Egyesült Államokban és az molás alatti cégek vagyonát is megvásárol
szágon a cégek tizenhat százalékában mű Európai Unióban alkalmazott mintára sze hassák a munkavállalók, aminek alapján új
ködik MRP, amelyekben a munkavállalói rétnénk elérni, hogy a munkavállalók nem céget indíthatnának. Harmadik elképzelé
résztulajdon aránya átlagosan huszonhét állami vagyonból. való tulajdonszerzését is sünk szerint az egy tag által megszerezhető
százalék. Az elmúlt években közel nyolc adókedvezményekkel támogassa az állam. tulajdonrész mértékét kellene korlátozni,
vanezer munkavállaló jutott tulajdonhoz az Az Amerikai Egyesült Államokban például úgy, hogy adókedvezmény csak tisztességes
őt foglalkoztató gazdasági társaságban. A a folyamat minden szereplője adókedvez tulajdonfelosztás esetén legyen igénybe veOrszágos Szövetség 1993. végére már hu ményben részesül. Az is, aki elad, az is, aki hető. •
vesz, sót a munkavállalók társasága is. OkKarácsony Szilárd
szonkilencezer tagot tömörített.
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z új évezred küszöbén vi

lágosan látszik, hogy a szak
szervezeti pluralizmus magyar
változata nem bírta ki atíz évet
sem. Az érdek sokszínűsége ugyanis
nem azonos a töménytelen mennyisé
gű, · szakszervezetnek nevezett szerve
ződéssel, az erők megosztásával. A
magyar változatban a funkciók meg
szerzése volt a hajtóerő, másodlagos
szerep jutott az ÉRDEKVÉDELEM
NEK, ami a szakszervezeti munka lé
nyege.
Az aktuális politikai hatalom - amellett,
hogy a maga erősítésével volt elfoglalva megfelelő gondot fordított a szakszerveze
tek megosztására is. A gazdasági, politikai
rendszerváltás során, amikor még az új rend
gyengécske, nem tűrheti el a • szervezett
erőt. A lengyel példa ott lebegett minden
politikus szeme előtt annak ellenére, hogy
a mi szakszervezeteink nem voltak fölké
szülve.a kilencvenes évek eleje adta változá
sokhoz szükséges érdekvédehni munkára.
Az osztódás, a tagság megújítása lekötöt
te az erőket. A ,,kinek hány tagot sikerül
megtartani, illetve szerezni", élet-halál kér
dése volt. Első számú stratégia a kontra ma
gatartás volt. Amit a régi nevű szak.szerve-
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EGY HATÁROZAT HÁTTERE

Az eredményes
együttmúl<ödés
egységet hozhat
alakulástól kezdve folyamatosan hiányzó
szellemi erőforrás.Az érdekvédelmi munká
hoz szükséges szakértői hátteret az új pró
féták szerveződései nem tudták biztosí
tani.Az elsorvadás az alakulás pillanatában
biztosnak tűnt.
A széthúzás a munkahelyi, · ágazati és
konföderációs szinten is biztosítva volt. A
vasutas sztrájkok elfogadható eredményt
hoztak. A modell kialakult. Két út közül le
hetett választani: az egyik a beletörődés, a
másik a konfliktus vállalása. A hatalom- qi
lán nem véletlenül! - a kétezredik év elejét
választotta a leszámolás évének.

Nincs középút!

A

a tagságuk elvesztése, a vagyonuk
részbeni vagy teljes felélése után.
Az összefogás pedig nem utasítást,
nyilatkozatokat, hanem közös fellépé
seket, együttes akciókat feltételez, il
letve jelent a tagság érdekében.Nem
valamilyen más célból (pl. önátmen
tés) miatt kell összefogni. Az eredmé
nyes, az egyénieskedéstől, a KÖZ
ÜGYÉT hátráltató magatartástól men
tes, a munkavállalók érdekeit a leg
messzebbmenően alapul vevő együttműködés gyakorlata mentén jöhetnek majd
létre az „új szákszervezetek".
A váláshoz annak ·idején elég volt „egyik
fél szakító akarata". A házassághoz ennél
sokkal több kell. Főleg akkor, ha az újra
kötendő frigyre azok áhítoznak, akik annak
idején a válást egyoldalúan kimondták.
isztelt tagtársak! Kollégák! A fentiek.
ben írtakkal nem azt akarom mondani,
hogy nem kell az összefogás, az egy
ség. Ellenkezőleg. Soha nem volt na
gyobb szükség rá A kor kihívására válaszul
a VSZ Választmánya hosszas vita után, a pro
és kontra érvekre figyelemmel hozta az aláb
bi, 06/07. sz. 2000 december 20-i határozatát:

T

,,A Vasutasok Szakszervezete Választmá
nya értékelte a vasútnál működő reprezen-

AZ ÖSSZEFOGÁS NEM UTASÍTÁST, HANEM KÖZÖS FELLÉPÉSEKET FELTÉTELEZ
zet csinál, az csak rossz lehet. A megváltók
fegyvertárából nem hiányzott a másik, fő
leg a régi nevet vi�elő szakszervezet veze
tőinek gyalázása, rágalmazása sem. (Voltak
persze kivételek.) Voltak olyan szerveződé
si kísérletek is, amelyek egy-egy szakmát
céloztak meg. _Ezek, talán egy kivétellel,
életképtelennek bizonyultak.
A kettesszámú lecke a szakszervezeti va
gyon megosztása volt. A feladatot az erő
södő politikai hatalomnak tetsző módon
végrehajtottuk, mivel tovább „gyengítet
tük" magunkat. Néhány új szakszervezet
hez beköszöntött a ,jólét társadalma". El
kezdődött a vagyon felélése. Az igazi meg
mérettetésre, az üzemi tanácsok választásá
ra ·nem maradt „anyagi" muníció.A jelöltek
állítására pedig nem szolgált fedezetül az

vasutasok elleni előkészített táma
dás legalább két célt szolgált. Az
egyik a társadalmi szolidaritás fel
mérése volt, a másik pedig a jobb
oldali hatalom világos üzenete a vele szem
be merészkedőknek. A sorrend persze na
gyon fontos volt. A forgatókönyv szerint
ugyanis, ha nagyobb lett volna a társadalmi
szolidaritás, az összefogás, akkor a sztrájk
nem tartott volna két hétig.
. A vasutassztrájk elleni koncentrált hatal
mi fellépés rádöbbentette a szakszervezete
ket azon tényre, hogy nincs középút. Az
egyetlen megoldás az összefogás! Igen ám,
de kikkel is kellene össze fogni!?Hát az ed
digi „ős ellenséggel". A régi nevűekkel, az
„új nevűeknek". Már persze csak az újak
közül azokkal, amelyek még ma is léte_znek
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eggyőződésem, hogy napjaink
nehéz gazdasági helyzete elle
nére sem lehet a MÁV Rt. át
alakítási folyamatát sikeresen
véghezvinni a munkavállalók tájékoz
tatása, véleményezése nélkül.
A partneri kapcsolathoz természe
tesen nem a hangerőt, hanem a szak
értelmet kell növelni.
A ma kérdéseire csak a holnap adhat
választ, de ahhoz, hogy holnap pozitív
válaszokat kaphassunk már ma meg
kell tennünk minden tőlünk telhetőt.
Politikai rendszerek, kormányok változhatnak, de a munkavál
lalói érdekképviselet tartalma nem változhat, ha az valós és a
•
tagért szól.

lmrédy Gyuláné 1B titkár,
VSZ Központi Hivatalok és Intézmények Intéző Bizottsága

K

tatív szakszervezetekkel való együttműködés
eddigi tapasztalatait. A vitában elhangzot
tak alapján a Választmány a hatékony ér
dekvédelem érdekében az eddigi együttmű
ködés erősítését és szélesítését tartja szük
�égesnek. Megbíztd'a VSZ vezetőit, hogy
kezdjenek tárgyalásokat a közlekedés és a
vasút területén működő valamennyi érdek
védelmi szervezettel. A Vasutasok Szakszer
vezete, mint mindig, a jövőben is nyitott
minden olyan jayaslatra, ami tagságunk, a
munkavállalók érdekeit szolgálja. A VSZ
Választmánya folyamatosan figyelemmel kí
séri és értékeli a tárgyalások"1t'ienetét. A jö
vőbeni együttműködés tartalmi és formai
kereteit szakszervezetünk tes[ületei és tag
sága véleménye alapján határozza meg".

Dr. Márkus Imre
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ollégám! . Tudnod kell,
.
hogy én veled vagyok.
De neked is velem kell
lenned ahhoz, hogy má
sokkal lehessünk, mások pe
dig velünk lehessenek. így le
szünk egyre többen együtt a
jobbért, a szebbért, a többért.
A Vasutasok Szakszervezete
elmúlt 104 éve azt bizonyítja,
hogy ez a szakszervezet min
dig a többség érdekében végezte érdekvédelmi munká
ját„ A vasutasok közösségének szolgálatától sem külső,
sem belső szándék nem tudta eltéríteni. Ahhoz, hogy
még erősebbek legyünk, szorosabb összefogásra van
szükség.
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.N6k teszik ki a világ népességének felét, ők dolgozzák le
az összmunkaidő közel kétharmadát, de a világ bevételének
alig egytizedéből részesülnek, és a világ javainak csak ke
vesebb, mint egyszázada felett rendelkeznek."

ENSZ-jelentés, 1980

A

.

..

.Ha a civilizáció a jövőben még bármiféle fejlődést is véghez
vihet, akkor ez csakis a nők támogatásán, a n6k politikai
béklyóitól történő megszabadításán keresztül képzelhető el,
lehetővé téve, hogy érvényesíthessék akaratukat a társada
lomban."

Emmeline Pankhurst

Ünnepi ülés decerilber 15-én

Hercegh M ária, a Női Tagozat vezetője tá
jékoztatót adott a női érdekvédelem szolgála
tában eltöltött 10 éves munkáról, s a Tagozat
előtt álló legfőbb tennivalókról.
A rétegszervezet működésének évtizedes
időszakát három szakaszra lehet osztani,
Részt vett az ünnepségen Simon Dezső, a
mondta. Az első az úgynevezett. megmosoly
VSZ alelnöke, Szabó Istvánné, az MSZOSZ
gás évei voltak, amikor a szakszervezeti ve
Női Választmányának elnöke. M eghívást kap
zetés és maga a tagság sem ismerte fel a női
tak a Női Választmányt 1990-ben megalapító
rétegszervezet létjogosultságát. A második
kolléganők és egy férfi kolléga, a területi kép
szakasz az úgymond elfogadás időszaka volt,
viseletek azon vezetői, akik a1Ó össz-szakszer
melyet a Tagozat folyamatos építkezéssel, ér
vezeti munkán belül szívügyüknek tekintették
demi munkával ért el. S végül az utolsó 3-4
a női rétegmunkát is, s mindenkor készséggel
év az elismerés időszakának tekinthető, mely
segítették a Női Tagozat tevékenységét.
során a Női Tagozat a VSZ szerves részévé,
Az ünnepi Qlés résztvevői emlékezni,
az össz-szakszervezeti munkát hatékonyan se
összegezni s a jövő feladatait meghatározni
gítő rétegszervezetté vált, kiérdemelve mind a
jöttek össze. Emlékezni arra, hogy 10 évvel
vezetés, mind a tagság elismerését.
ezelőtt, 1990. december 17-én a Női Választ
A jövőbeni főbb feladatokról szólva a gyes
mány megalakulásával megújult női réteg-ér
ről visszatérők helyzetének folyamatos figye
dekvédelmi munka indult el a Vasutasok
lemmel kísérését, a női munka egyenlő értékét
Szakszervezetében. Összegezni az évtizedes
elismerő bértarifa bevezetéséért, a nők át- és
munkát, áttekinteni főbb állomásait, elért
továbbképzésének támogatásáért, az életen át
eredményeit, s meghatározni az elkövetkező
tartó tanulás feltételrendszerének megteremté
időszak főbb tennivalóit.
séért való következetes fellépést fogalmazta
Az ünnepség Varga" -t:iyulánénak, a VSZ
meg.
Kollár Sándorné, a VSZ N6I
közgazdasági és jogi osztálya vezetőjének, a
A VSZ vezetése nevében Simon Dezső al
Tagozatának helyettes vezet6Je
Női Választmány 7 éven át volt elnökének
elnök köszöntötte a résztvevőket. Beszédében
megemlékezésével kezdődött. Szólt arról,
szólt az elmúlt évtized nehézségeiről, a szak
hogy az MSZOSZ Női Választmányának ta az élet, igenis az össz-szakszervezeti mun szervezeteket ért kihívásokról és megpróbál
1990. októberi megalakulását követően, a kán belül szükség van a speciális női érdek tatásokról, érzékeltetve, hogy nem volt
szakmák közül szinte elsők között a vasuta védeiemre is, hiszen eredményes rétegmunka könnyű az az időszak, amely során a VSZ női
soknál indult el a
szervezete a tevémegújult női · eg-ér
Emlékezni, összegemi s a jövíí feladatait meghatározni jöttek össze kenységét végezte.
-------------------------,---------- Elismerve az elért
dekvédelmi munka.
A rétegszervezet tudatosan építkezve jutott nélkül nincs hatékony érdekvédelem. Az esé- eredményeket, a VSZ vezetése nevében megel addig, hogy ma már a VSZ egész területét lyegyenlőség kérdése az EU csatlakozáshoz köszönte a Női Tagozat évtizedes, lelkes munlefedő, országos vasutas női rétegszervezetté közeledvén soha nem volt még ennyire áktu- káját.
vált. Szólt arról, hogy a megalapítókat igazol- ális, mint napjainkban.
Szabó Istvánné meleg szavakkal méltatta a
vasutas női réteg-érdekvédelmi munka ered
ményeit, az MSZOSZ Női Választmányának
tevékenységében betöltött meghatározó, kezdeményező szerepét. Szólt a nőszervezetek
előtt álló sok-sok tennivalóról, az MSZOSZ
UFE
tONG
LEARNING,
Női
Választmányának a nők esélyegyenlősé- ·
Ez a rö
VAGY LEBENSLANGES LERNEN
géért, a velük szemben alkalmazott diszkrimi
vidítés Európa sze
nációk minden formájának megszüntetéséért
ANNYIT TESZ MAGYARUL:
felén
rencsésebb
folytatott küzdelméről, mely során a Választ
ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS
minden munkaválla
mány a jövőben is nagymértékben számít a
ló számára ismerős
vasutas lányok, asszonyok önzetlen, lelkiis
üzenetet hordoz. Life long teaming, vagy Lebenslanges .
meretes tevékenységére.
Lernen kb. annyit tesz magyarul: ·élethosszig tartó tanu
Berta István: mint a VSZ Női Választmá
lás.
nyát alapítók egyetlen férfi tagja, humort sem
Megértettük-e, hogy ez mit jelent ma számunkra? Vagy
nélkülöző szavakkal szólt arról, hogy mint
meg akarjuk-e egyáltalán ér teni?
,,kakukktojás", miként került be 1990-ben az
Meggy6ződésem, hogy a rtink váró munkahelyi kihívá
alapító női csapatba, ahol mindenkor nagyon
sokra folyamatos képzéssel és a szolidaritás eszméjének
jól érezte magát.
meger6södésével válaszolhatnak a proletárból a munká•
A 10 éves jubileumról megemlékező ünnepi
son át munkavállalóvá .finomodott" milliók.
ülés emléklapok átadásával, a „születésnapi
Papp Zoltán TK titkár,
torta" felszeletelésével, elfogyasztásával és a
VSZ Területi Képviselet - Szombathely
közelgő ünnepek alkalmából szóló jó- �
kívánságokkal ért véget.
K. S. '---1'
n6I rétegszervezet megalaku
lásának 10. évfordulója alkal
mából ünnepi ülést tartott de
cember 15-én a Vasutasok
Szakszervezete székházában a N6I
Tagozat.

.
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Évtized a vasutas n61<
érdekeinek védelmében.

T

talatai alapján javaslatot tettünk a VSZ El
nökségének, hogy a KSZ módosítási tár
gyalások során érjük el a gyesről visszaté
rők foglalkoztatás-biztonságának erősítését,
felmondási védettségének növelését.
Javaslatainkat figyelembevették, s a
VSZ-nek sikerült az 1�97. évi tárgyalások
során elérni, hogy a MAV Rt.-nél a kollek
Megalakulása égybeesett a magyarorszá tív szerződésben a gyesről visszatérők ré
gi rendszerváltás megindulásával, 10 éves szére az MF-ben foglaltaknál nagyobb, 1
tevékenysége pedig azokkal a jelentős vál éves felmondási védelmet rögzítettek. En
tozásokkal, amelyek a piacgazdaságra való nek elérését érdekvédelmi munkánk egyik
áttérés során lezajlottak. Megjelent és tö legnagyobb eredményének tartjuk.
megessé vált a munkanélküliséi. Romlott a
Női érdekvédelmi munkánknak minden
nők munkaerőpiaci helyzete, nottek munka kor homlokterében állt a kollektív szerző
helyi, családi terheik. Megindult a vasút je
dés rendszeres meghosszabbításának segíté
lentős átszervezése, s ennek következmé se, tartalmának folyamatos bővítése.
nyeként a dolgozói létszám jelentős csök . A nódolgozóink körében végzett közvé
kentése.
lemény-kutatásokra alapozva évenként vé
Folyamatosan nehezedtek a szakszerve leményeztük a KSZ-t, a bértarifa-rendszert,
zetek működési feltételei. Mindez azt jelzi,
íz évvel ezel6tt, 1990. decem
ber 1.7-én Jött létre a Vasuta
sok Szakszervezete n61 réteg
szervezeteként a N6i Választ
mány, mely 1998 februárjától N6i
Tagozatként végzi munkáját.

A nólcet és családokat
érintő kérdésekben
értek el eredményeket

toltunk ki a hat szakszervezeti konföderáció
által készített Civil Országjelentésről, a
Munka törvén_).'köqyve soronlévő módosítá
si tervezetérol. Allásfoglalásainkat meg
küldtük az illetékes szakszervezeti szervek
nek.
Kiemelt feladatnak tartottuk és tartjuk
tisztségviselőink, női aktivistáink rendsze
res oktatását, képzését. Ezt részben saját
szervezésű tanfolyamok keretében, részben
különböző szervezetek (MSZOSZ Női Vá
lasztmánya, Nők Szövetsége, FES) által
rendezett tanfolyamokon való részvételünk
kel i_$.yekeztünk biztosítani.
Noi Tagozatunk saját szervezésében
1993-ban, 1995-ben és 1998-ban rendezett
négy-négynapos tanfolyamokat Gárdony
ban, melyeken alkalmanként 25-35 fő vett
részt.
A női rétegmunka vonzásának erősítése,

SZORGALMAZTUK, VÉLEMÉNYEINKKEL SEGÍTETTÜK A HÁROMÉVES MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉT
hogy az az évtized, amelyet a Női Tagozat
maga mögött tud, gondokkal, nehézségek
kel teli időszak volt.
A Női, Választmány-Női Tagozat tevé
kenységének fő céljaként a vasutas , női
munkavállalók, a családok érdekeinek vé
delmét, képviseletét tűzte maga elé, s en
nek szellemében dolgozott az eltelt 10 év
során.
Érdekvédelmi-képviseleti tevékenységé
nek főbb eredményei így összegezhetők:
Kiemelt feladatként tűztük magunk lé,
hogy küzdjünk a csaladbarát törvényalkotás
megvalósulásáért, a családok védelméért.
Ennek megvalósítása érdekében igyekez
tünk minden véleménynyilvánítási lehető
séget felhasználni. Rendszeresen részt vet
tünk az MSZOSZ Női Választmánya által
szervezett rendezvényeken. Véleményeink
megjelentek az MSZOSZ által az átfogó
társadalmi kérdésekről, törvénytervezetek
ről készített állásfoglalásokban.
1994-ben közel 20 ezer tiltakozó aláírás
gyűjtésével járultunk hozzá az MSZOSZ
Női Választmánya által szervezett kezde
ményezéshez, amelyet a· nyugdíjkorhatár
felemelése ellen indított, s mely során 300
, ezer aláírás gyúlt össze.
A korhatár-emelést ugyan nem sikerült
megakadályozni, azonban az emelésre vo
natkozó törvény �t évre tprténő felfüg
gesztését igen. Az aláírásgyűjtési ajcció si
kerének tudható be, hogy a nyugdíjkorhatár
emelésére vonatkozó, elfogadott törvény
szerint már van fokozatos bevezetés, átme
neti szabályo�s, rugalmas nyugdíjba vonu
lási lehetőség, gyemiekkedvézmény.
A Női Tagozat munkájában kezdetektől
fogva, de 1998-tól folyamatosan kiemelt
helyet foglal el a gyermeket vállaló nők, a
gyermekgondozási szabadságot igénybe ve
vők helyzetének, munkahelyre történő
visszatérésüknek figyelemmel· kísérése, s
továbbfoglalkoztatásuk biztosításának segí
tése.
Először 1991-ben végeztünk helyzetfeltá
ró felmérést, majd 1997-ben kérdőíveket
szerkesztettünk, s azokat a gyesen lévőknek
küldtük el - így igyekeztünk feltárni az ér
zékelhető gondokat. A felmérés tapasz-

számos érdemi észrevételt, javaslatot ter
jesztettünk a VSZ Elnökségének, melyek
jelentős része a tárgyalási csomagokba
épült.
'
.
A foglalkoztatás-biztonság javítása érde
kében szorgalmaztuk, véleményeinkkel se
gítettük a hároméves megállapodás megkö
tését.
1991-ben kezdeményeztük a számítógé
peknél foglalkoztatottak védelme érdeké
ben a védóelőtétek felszerelését.
1998 óta szorgalmazzuk a jegyvizsgálók
védőoltásának biztosítását.
1999-ben számos gyakorlatias javaslattal
segítettük az új egyenruha-rendszer kialakítását.
Női Tagozatunk tevékenységét végigkí
sérte a nők esélyegyenlőségének mind tel
jesebb körű megvalósulásáért, a nőkkel
szemben alkalmazott hátrányos megkülön
böztetések megszüntetéséért folytatott küz
delem.
Az esélyegyenlőség megvalósulásának
elősegítése _érdekében állásfoglalást alakí-

a női kollektíva összekovácsolása érdeké
ben a VSZ vezetésének támogatásával
1998-ban és 1999-ben Erdélybe, 2000-ben
pedig Hannoverbe, a Világkiállításra szer
vezett Női Tagozatunk jól sikerült, mara
dandó közösségi élményt nyújtó kirándulá
sokat.
Összegezve megállapítható, hogy a VSZ
Női Tagozata a számos nehézség közepette
is tartalmas munkát \'i!gzett az eltelt évtized
során. A nők és a családok sorsát érintő lé
nyeges kérdésekben hallatta hangját, ért el
eredményeket.
A társadalmi körülményeket, a vasút előt
tünk álló reformját figyelembevéve az el
következő években is lesz bőven tenniva
lónk. A Női Tagozat érdekvédelmi munkája
további sikeréhez szükséges, hogy a női ré
tegmunka mindinkább elválaszthatatlan ré
szévé váljék az össz-szakszervezeti tevé
kenységnek, hiszen a vasutas munkaválla
lók közel 40%-át a nők alkotják.

Kollár Sándorné

U Z E N E T

A

z elmúlt század a
,,Csak akkor lehet a XXI.
női szerepkörökben
század esélyteremtö és
olyan alapvető válto
sikertörténet a nól<
zást hozott, hogy
szempontjából, ha a
nyugodtan nevezhetjük a
megváltozott tartalmú
XX. századot a nők száza
szerepkörök
elfogadása és
dának. A megváltozött csa
megbecsülése
megvalósul"
ládi szerepkör, a teljeskörd
munkavállalás, a választójog megszerzése, a tanulás szabadsága és a karrier épí
tése mind-mind. új kihívást jelentett a nők számár!=f.
A társadalom fejlődése szempontjából ezt sikerként kell értékelni, hisz a nők
megfeleltek a kihívásoknak.
Csak akkor lehet a XXI. század· esélyteremtő és sikertörténet a nők, de a
társadalom egésze szempontjából is, ha a megváltozott tartalmú szerepkörök
elfogadása és megbecsülése megvalósul.

Hercegh Mária tagozatvezető,

. VSZ Női Tagozata

,
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A harmadik
évezred

Barátaim
szilveszterkor
nem átallották a szokásos BÚ
ÉK mellé azt írni az SMS üze
neteikben: te múlt századbeli
és múlt évezredbeli ember, le
het, hogy ennek az új század
nak, sőt új évezrednek már
nem éred meg a végét. Lehet,
hogy egyikünk se, erre mind
nyájunknak, akik most élünk,
megvan az esélyünk: - vála
szoltam.
Ez az évezred - évszá
zadváltás is jól össze lett ke
verve. Mert tavaly azt ünne
peltük, hogy beléptünk: a két-

1

Szegény fideszesek azt szeret Torgyán Józsefről, akire nem
nék elhitetni, hogy velük itt találunk jelzőt a sok közül?
olyan gyökeresen új korszak Pedig lesz történelmi léptékű
következik, mint Szent István számvetés, lesz néhány oldal
---------------- a rendszerváltásról a harma
évezred tankönyveiben.
Alcbrlll■d11k111111ta■1-- dik
Lesz, aki szerepel benne,
lsll■llel,• >•lklazedáll lesz, aki leszerepel, s lesz,
akit meg sem említenek. S
pzdnil •1sál6sílla■ lllsz
erről mintha a másik oldalon
is gyakran elfeledkeznének
fő irányzat jól elkülöníthető. megkoronázása után. De hogy
Az egyik• szerint valami na egyáltalán legyen Fidesz-kor ezek az amúgy betegesen hiú
gyon új, nagyon más követke szak, előbb el kellett foglalni emberek: a politikusok.
zik az emberiség történetében, a jobboldalt. Pálfordulások fi
a másik szerint láttunk mi már nanszírozásához és hitelesíté-,
karón varjút. Ha történész len séhez - hogy ők most már
nék, én most mindenesetre a nem radikálisan szabadelvű Egy kis valódi becsvágy
középkort tanulmányoznám. nagyvárosi fiatal demokraták, már nagyon hiányzik a ma
Akkor az ismert világban hanem derék, romlatlan vidéki gyar közéletből. Hogy állam
olyan globális integrációs konzervatív legények - kértek férfiaink végre ne a letűnt
rendszerek versengtek egy és kaptak segítséget a befolyá Horthy- meg Kádár-rendszer
mással, mint a Német-Római sos és módos keresztény öreg legrosszabb
hagyományait
Császárság és . a pápaság. A ·uraktól. De ezek a bácsik már folytassák, hogy ne a budai
művelt kisebbség ugyanazon a nemcsak múlt századi., de lankákon akarjanak villával
nyeh·en, latinul beszélt, de múlt évezredbeli emberek. feltornyosulni vagy megfigye
minden az emberek többségé Nemeskürty tanár úr elvi irá lési- és olajbotránnyal, maffia
nek a feje fölött zajlott, akik nyítása mellett a zászlósanyák kapcsolatokkal elhíresüJni, ha-

MILLENIUM APROPÓJÁN

Talán----.

LESZ, AKI SZEREPEL, LESZ, AKI LESZEREPEL, S LESZ, AKIT MEG SEM EMLÍTENEK
ezredik évbe, itt a millennium,
az idén meg azt ünnepeljük,
hogy beléptünk a kétezeregye
dik évbe, itt a millennium. Ahol
a Gergely naptár érvényes, min
denütt így csinálták.

Imázsbejgli
„Miért mondasz mindent
kétszer?" - kérdezi egyik író
a másikat Karinthynál. ,,Mert
sordíjra fizetnek". A millenni
um nagy üzlet. Két millenni
um éppen dupla üzlet. De mi,
magyarok, mindenkinél kü
lönbek vagyunk:, nálunk a mil
lenniumi év is bő másfél évig,
egészen augusztus huszadiká
ig fog tartani, ígérte Orbán
Viktor, a köztársaság minisz
terelnöke, szokás szerint a ko
rona mellett állva, mert Szent
István karácsonyi vagy január
eleji koronázását természete
sen nyár végéig kell ünnepel
ni. Ez aztán a happy end, kü
lönösen a kft-nek. Ahogy az
imázs-boyok
magyarázzák,
olyan ez, mint az ajándékba kapott bejgli, nem illik tudakolni
az árát. Most már a hosszát
sem. Ránk is szárad, s meg
utáljuk, mire a végére érünk.

KMd másképpen éli meg
az ezredfordulót, de azért két

megkerülhetetlen, személyes az ő kedvükért szalagozták a nem az évezredeket átívelő
alávetettségben élték le az éle millenniumi zászlókat számo- . történelemben a gondoktól
tüket. Akkor mindenki hitt a latlanul.
terhes jövőt a lehetőségek sze
rint lakháióvá, élhetővé for
megváltó Istenben; ma min
denki az evilági . gazdas�g Az ezredfordulón, történelmi máló tetteikkel tegyék emlé
megváltásában hisz. Akkor léptékkel mérve jól esik el kezetessé a nevüket. A köz
katedrálisokat építettek kőből, gondolni, hogy hová.kerülnek szolgáÍatával. Ez persze így
ma Bank Centert emelünk majd Lovas István, Bayer ciki vezércikkszöveg. Ígérem,
márványból, üvegből, beton �olt és Elek István cikkei. ebben az évezredben soha töb
ból. Miközben se az Isten, se Nem csak az ideológia kínos bet! De olyan jó elképzelni,
a pénz nem arra való, amiben - az azt megjelenítő figurák hogy ezután már ők sem csal
imádóik reménykednek. Azt, még inkább azok. Mit jegyez hatatlan vezérként cseleked
hogy mire való, csak a papok nek fel majd az annalesek a nek, inkább csak bölcsen, higmeg a pénzemberek tudják, zsidózó Csurka Istvánról, a gadtan, ahogy kormányozni,
meg néhány szkeptikus értel . gyűlölködő Kövér Lászlóról írni, élni talán még érdemes.
miségi sejti, hogy a világépítő és a nemzeti koalíció rendít
Mez6 Ferenc
öncél mellett a tömegek elká hetetlen oszlopáról, magáról
bítása lesz mindig a fő cél. S
miközben az EU integrációja
a tagnemzeteit megszabadítja
a nacionalista gyűlölködés át
.piacgazdaságban" a vas-
kától, egyes országok, régiók
úton belüli gazdasági növe
menthetetlenü_l leszakadnak, s
kedés l!"s a vasútreform
egy Isten háta mögötti kis kft
nagy vesztesei továbbra is
ben a főnök a "beosztottai fö
azok a végrehajtó szolgálatnál
lött talán csak pallosjoggal
dolgozó vasutas munkavállalók,
nem rendelkezik.
akiknek bizonytalan a jöv6képe,

A

Hová kerülnek?

Persze nem gondolom,

hogy visszajön a középkor, de
a mélyszerkezetben tagadha
tatlan a hasonlóság. S inkább
rosszul, mint jól, erre éreztek
rá a fiúk is, ahogy folyton ját
szanak a koronával, mint cse
csemő a csörgőjével, s mint
apuka erős kezébe, úgy ka
paszkodnak a Szent Jobba.

U Z E N E T

nem látszik tisztán a helyük, az
anyagi és erkölcsi megbecsülé
sük. Minden szinten azért kell
dolgoznunk, hogy a munkaválla
lóknak olyan biztos munkahelye
legyen, amely tisztességes megélhetést biztosít.
A bizalomébresztés érdekében fontos az információs
csatornák kihasználása, hogy minél több szakszervezeti
állásfoglalást ismerjenek meg a munkavállalók, ezzel is
növelve a szojjdaritás iránti igényt és - remélhet61eg csökkentve a szakszervezet iránti bizalmatlanságot.

Király Károlyné TK titkár,
VSZ Területi Képviselet - Budapest

--'----MA��-,....___________
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A

ilág, amióta van és ameddig
esz, mindig mércéke; küszöbö
ket állít elénk. Az IDO, a negye
ik dimenzió folyamatosan felad
ja a leckét, iffielyet meg kellene olda
nunk, megkeresve a választ az időszerű
kérdésre. Válaszadási kényszerben va-'
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Új id6k
partján

ben, zsörtölődve félést", mert a sorsa
egyre rosszabbra fordul!
A 3. évezred küszöbén el kell utasíta
nunk a minősíthetetlenül alacsony küszö
böt a foglalkoztatási kultúra, a szociálpo
litika, a munkavédelem, az érdekegyezte
tési kultúra, a bérek, jövedelmek, a lét-

Egységesedö Európa, összefogó nemzetek, egyre jobban megosztódó Magyarország?
gyunk. A világ fontos kérdései
mellett vannak kicsi, de nagyon
fontos, a mindennapjainkat megha
tározó ügyek, kihívások, amelyre a
válasz a többség számára elfogad
ható megoldás mindennél fontosabb.
A 3. évezred küszöbén 2001 Magyar
országa, a ,,nép, az Isten adta nép",a meg
tépázott szakszervezeti mozgalom, a saját
munkájukból élők milyen válaszokat ad
nak a fontosnak tűnő kérdésekre:
Egységesedő Európa, összefogó nem
zetek, egyre jobban megosztódó Magyar
ország?

- Összefogunk önmagu nkért,
mert csak így lehet jobb mindanynyiunknak,
- Az ember az emberért, és
nem az émber ellen van,
Küzdünk a jobbért, egymást meg·
győzve és nem legyőzve,
- Képesek vagyunk. lemondani az önös
célokért a többség, a közösség céljainak
elérése érdekében,
- Nem hagyjuk a széthúzást a
munka világában, a szakszerveze•
tekben, mert egyetlen eszköziil)k az
·
összefogás, az akcióegység,

minimum és a megélhetési minimum te
rületén. És még sorolhatnám ...
Kollégák! Milyen szintű a szellemiségünk az új évezred hajnalán? Mit fog
át az értelmünk? Mennyire eleven az érzelmünk? Értjük-e, érezzük-e a gyengeségeinket? Akarunk-e - mert tudnánk! azokon változtatni?! Kellően értékeljük-e
az eredményeinket, amelyeket - ahogyan
a világ eddig eltelt kétezer évé·
ben - a kevesebbek értek el a
többség számára?!
Meg kell találnunk magunkban
és egymásban a jót, az előrevivőt.

■

Meg kell találnunk magunkban és egymásban a jót, az elörevivól
Avagy:
- Összefogu nk a megosztás, a leszaka
dás, az elszegényedés ellen, hogy azonos
rangú európaiak legyünk,
- Jelen politikai kultúránk nem vállal
ható tovább, a „vérrokon" nem ellenség,
csak ellenfél lehet,

- Tenni tudunk és akarunk az egyén és
a társadalom önvédelmi szintjének javí
tásáért, a félelem, a kiszolgáltatottság visz
szaszorításáért.
A munkavállaló, a bérmunkás - inkább
félbétú munkás -, a nyugdíjas nem vál
lalhatja a hallgatást, a kockázatos „csend-

Meglepett dolgozók

szó szoros értelmében egyik napról a másikra került az
A
utcára a Hungarocamion tíz vidéki irodájának 24 dolgozó
ja, amikor a cég háromtagú felszámoló csoportja január 2.

és 5. között meglepte a kirendeltségeket, lezárta a számító
gépeket, leltározott, majd a dolgozók orra alá dugta a fel
mondási papírt. A cég sajtóf6nöke szerint a vidéki irodaháló
zat fölszámolását az indokolta, hogy a szervezet ebben a
formájában nem jó. Tudomása szerint majdnem mindenki el
fogadta, hogy közös megegyezéssel távozik a cégt61. (Né1r
szava)

Könyves szabadság

tankönyvpiac rendjér61 szóló törvénytervezet
A
visszavonását és újratárgyalását követeli a Peda
gógusok Demokratikus Szakszervezete. Molnár Péter,

HÍR

az érdekképviselet szóvivője szerint á tervezet elfogadása
esetén sérülhet a pedagógusok szabad tankönyvválasztási jo
ga. A javaslat kidolgozásakor szakmai és piaci szempontok
keveredtek össze. A minisztérium reagálása szerint a koncep
ció kialakítását a szül6k, a pedagógusok és a könyvkiadók
körében végzett szakmai kutatás el6zte meg. (Népszava)

Köztisztviselők is

A kormány úgy döntött, hogy éves átlagban 13 százalékra
ftegészíti ki a közalkalmazottak béremelését. A költségve
tési intézmények mintegy 600 ezer dolgozóját érint6 korrekció
fedezetére 40 milliárd forintot különítettek el, a pénzt várha
tóan februárban kapják meg az érintettek. A Magyar Köztiszt
visel6k és Közalkalmazottak Szakszervezete indokoltnak tarja,

A kor aktuális kérdéseire a válaszok ben
nünk, az akaratunkban, az összefogá
sunkban vannak. Ne féljünk hát azokat
megfogalmazni, és a szükséges lépéseket
megtenni az áhított jobb világ érdekében.
Szerencsésebb, sikeresebb 3. évezredet
Dr.· Már1ms Imre
kívánok!

hogy a 2000. évi bérre vonatkozó kompenzációt a 104 ezer
köztisztvisel6 is megkapja. Saját statisztikájuk szerint a köz
tisztvisel6k keresete tavaly novemberig átlagosan 7,5 száza
lékkal emelkedett, ezért jogos, hogy az állami közigazgatás
ban 44,5 százalékkal, az önkormányzatoknál 7-7,5 százalék
kal egészítsék ki a bért. (Népszabadság)

0
„

Döntő érv

nkormányzati tulajdonba került a debreceni repül6teret
üzemeltet6 kft. A kormányzat hozz'ájárult, hogy a megsz0n6 katonai reptereken, illetve a Malév Ferihegyi repül6terén
fölöslegessé vált, de· még használható berendezésekhez a
debreceni és sármelléki reptér ingyen hozzájusson. A debre
ceni rep(ll6téren jelenleg nyolc ember dolgozik, akiket átvett
az új tulajdonos. Ha a várható beruházások nyomán
E K állandó határnyitási engedéllyel rendelkez6 légikiköt6vé válik a reptér, nagy szerepet játszhatna a régió
fejl6désében. A nyugati t6ke ideáramlásában dönt6 érv lehet
a könnyebb elérhet6ség. (Magyar Nemzet)

_.......,.,....__________-'----�__,_____Illegális ingázók

H

azánk északi régiójában a kedvez6 tendenciák ellenére
továbbra is nyomasztó a munkanélküliség. A nehéz gaz
dasági helyzetben lév6 Borsodban, Hevesben és Nógrádban
összesen 83 · ezer állástalan van, ami a munkaképes korú
lakosság 16.4 százaléka. Statisztikai adatok szerint Nógrád
ban 5403-an várják a kínálkozó lehet6ségeket. Nem hivatalos
becslések szerint csaknem 2-3 ezerre tehet6 az illegális in
gázók száma, akik f6képp a f6városban és a környez6 nagy
városokban próbálnak kenyérkeresethez jutni.
(Magyar Nemzet)

��M!bf!i �Mfil!�-----�___
Daloló számok születésnapja alkalmából Húsz százalék ,
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CSONKA ISTVÁNT
köszöntötték 80.

A

Kö_szo_NT_És
··

közelmúlt hónapjaiban mind gyak
szegedl MÁV Hazánk Énekkarának tagjai az elmúlt
rabban esik szó arról„ hogy a rend
napokban· bens6séges ünnepségen köszöntötték Csonka Istvánt, az énekkar.
szerváltás kemény évtizede alatt szét
elnökét 80. születésnapja és 60 éves énekkari tagsága alkalmából.-Az ünnep
szóródott szakszervezeti mozgalom
ségen Kaposvári Péter Igazgató-helyettes méltatta Csonka István négy évti
kezd felocsúdni, magához térni.
zedes vasúti pályafutását és a vasutas éne�karban kifejtett munkásságát, majd
A különböző szakmai, ágazati szakszerve
Igazgatói Dicséret kitüntetést adott át neki. A Vasutasok Szakszervezete nevében ·
zetek mind szélesebb körben élnek a szoli
Gulyás Ferenc, a szegedi nyugdíjas szervezet elnöke köszöntötte Csonka Istvánt.

■

Kieme�te, hogy a szegedi MÁV
1
Hazánk enekkara a VSZ patronálásával az elmúlt évtizedekben öreg'
bítette a vasutas kórusok hírnevét. E
1
sikerhez nagyban hozzájárult Csonka István is, aki 60 éve énekel a kó. rusban és 55 éves tagság fűzi a Vasutasok
Szakszervezetéhez, majd a VSZ nevében
ajándékot adott át. Ezt követően a békéscsabai művelődési ház vezetője, az énekkar
tagjai, valamint Szeged Város Önkormányzata adott át elismerő ajándékot az idős vasutasnak.
Csonka István 1940 augusztusában kezdte vasúti pályafutását a Szeged-Rendező
Fűtőházban. Előbb fűtőházi munkás, majd
mozdonyfűtő volt, innen ketiilt 1948-ban a
kocsiműszakhoz kocsivizsgálónak, majd
1957-tól a kocsiműszak vezetője lett. 1967ben behelyezték az igazgatóság gépészeti
osztályára, ahol a kocsicsoportban előbb
ügyintéző, majd 1977-től 1980 januárig,
nyugdíjazásáig a kocsicsoport
vezetőjeként
'
·
dolgozott.
A vasutas énekkar munkájába 1940 novemberében kapcsolódott be. Mint monaot' ta: abban az időben W0-120 tagú férfikar
alkotta a kórust. Fldfffar megragadta a kóruséneklés szépsége, a tagok egymás iránti
szeretete, a közösségi élet, Szívesen emlékezik vissza az 1948-as évre, amikor a Siófokon megrendezett dalos találkozón vidék legjobbjai lettek, országosan pedig a
második9k. Ugyancsak másodikok lettek a

Budapesti Nemzetközi Dalos Versenyen. Később, 1949-ben egy meg· út_ miatt sokan el'
hiúsult külföldi
hagyták az énekkart. Politikai okok
' 1
1
miatt karnagyukat
is eltávolították,
így mélypontra ketiiltek. Hosszú hó�apokig csak öten-hatan látogat�ák a próbá
kat, míg lassan rendeződtek a dolgok. A kó
rusba nők is· jelentkeztek, vegyeskarrá ala
kultak át, de azért külön férfi és női kó
russzámokat is előadtak.
1957-tői Erdős János a kamagyuk, akinek következetes· munkája hozzájárult a
sikereikhez úgy itthon, mint külföldön:
· Ezüst, majd aranykoszorús diplomával tün
tették ki az énekkart, amely legutóbb a
Hangversenykórus fokozatot is megkapta.
Csonka István 1971-től az énekkar elnöke is. Mint társai elmondták: az énekkari
hűség és példakép megtestesítője ő. Bármi
lyen probléma is akad, mindig� még most
80 évesen is - ott van a próbákon, biztatja,
lelkesíti társait. Egész életében a kórust
szolgálta. Mint elnök vezeti az énekkar
naplóját, írja történetét, a közelmúltban pe
dig .elkészítette a közel 300 kórusmű kottatárának katalógusát.
További terveiről faggatva így válaszolt:
- Szeretnék társaimmal addig énekelni,
amíg tudok. Utána sem szakad meg velük
a kapcsolatom, szeretem az itteni társasá
got, és boldog vagyok, hogy ilyen hosszú
ideig velük együtt énekelhettem.

Gellért József

daritásban rejlő erő alkalmazásával, az erők
egyesítésével.
A konföderációk és a szétforgácsolódott
ágazati, iparági szakszervezetek keresik az
összetartás, összefogás útját, esetenként az
egységes fellépés lehetőségeit. A mozgalom
megosztásának ideig-óráig tartó káros hatá
sa előbb-utóbb megszűnik, gyengülésének
jelei máris mutatkoznak. Ma már a szak
szervezetüket elhagyók önkéntes visszatéré�
se sem egyedi jelenség.
Lapunk rendszeresen beszámol a szak
szervezetellenes hangulatkeltés okozta gon
dok örvendetes enyhüléséről, s arról is, ami
a taglétszám stabilitását, lassú növekedését
illeti. Kiemelten jelentős eredmény, ha egy
egy alapszervezethez nagyobb csoport tér
vissza, de meg kell becsülni az egyénenként
visszatérők elhatározását is.
A MÁV Rt. Jegynyomda Kft. VSZ 3;lap
szérvezeténél a múlt évben négyen kérték
tagsági viszonyuk folytatását. A kis létszá
mú munkahely alapszervezeténél ez húsz
százalékos növekedés; ami e tekintetben is
jelentős._
Köszöntjük őket! . Visszatérésükkel helyi
leg és egészében is erősödött a szakszerve
zetünk. Köszöntjük az alapszervezet gazda
sági felelősét, Tiszó Andrásnét, aki közel
egy éve a titkári feladatokat is ellátja, mi
közben nem mond le újabb tagok visszavá
rásáról, ·segítséget nyújtva a visszatéréshez.

Hegedüs Károly
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A

z Európához
való csatla
kozás nem
csak politi
kai, gazdasági vagy
bérezési hiányos
ságok felszámolá
sát követeli meg
tőlünk, de az öntu
dati, érdekérvényesítési é:; érdek
harc akcióink hatékonyságának eu
rópai szintre való emelése is feladat
lesz a csatlakozásig.
. Európai módon élni, gondolkodni
és tenni az -érdekeinkért nem kisebb
feladat, mint azoknak az elvárások
nak megfelelni, melyeket az Unió tá
maszt az ország fejlődésével szem
ben.
A harmadik évezred küszöbén
ezekhez a feladatokhoz kívánok min
denkinek erőt, egészséget és kitar
tást, mert nem lesz e_gyszerű!

·

· Pszota Arpád 18 titkár,
VSZ Gépészeti Intéző Bizottság

A

VÉGRE
TISZTESSÉGES
BÉRT
FIZESSENEK
A
MUNKÁLTATÓK!

következő évezreddel kap
csolatban azt kívánom, hogy
a tisztességesen, becsülete
sen elvégzett munkáért vég
re tisztességes bért fizessenek a
munkáltatók, amiből egy családot
európai módon el lehessen tarta
ni. Jusson belőle üdülésre, pihe
nésre és szórakozásra is. Amíg ez
nem valósítható meg, addig is üze
nem a munkavállalóknak, hogy job-·
ban fogjanak össze érdekeik védel
me szempontjából, mint.azt tették
az elmúlt évszázadban.

Kiss Tibor TK titkár,

_vsz Területi Képviselet - Debrecen

A

munkaviszony sa
játosságaira · te
kintettel - a mun
kavállalót védő
céllal - alakult ki a
munkajog Speciális sza
bályrendszere,
amely
csak akkor éri el célját,
ha a gyakorlatban is
használják.
, Ebben fontos szerepet játszanak a „cse
lekvő tagsággal" rendelkező szakszerveze
tek, amelyek képesek kikényszeríteni ezek
nek a szabályoknak az alkalmazását.
Hadsereg nélkül - nem csupán tagdíjat
fizető, hanem a feladatok _végrehajtásában
aktív szerepet vállaló tagok nélkül - a leg
felkészültebb tábornokok sem nyerhetnek
csatát.
A legfontosabb szakszervezeti feladat en
nek tudatosítása lehet azokkal-a munkavál
lalókkal, akik még nem jutottak el ehhez éf
felismeréshez.

Dr. Biró Tibor
VSZ alelnök
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A

CSATLAKOZASA
UTÁN IS SZÜKSÉG
LESZ
A MAGYAR
VASÚTRA"

„MINDEN

MUNKAV4t,üu.óNAK

KSZERVEZETRE,

Z,, INT A.GY�NGE

ROZSANAK
A TÖVISEKRE"

M

A

rendszerváltozás legnagyobb
mögöttünk hagyott XX. század
ost, az új évezred kezde
tanulsága a munkavállalóknak
tén, egy kicsit messzebbre
dal, az új évezred küszöbén vá
az, hogy önmaguk, minden kül
kell tekintetünk, mint más
rakozásteli optimizmussal te
kintünk a jövőbe. Optimizmu
ső segítség nélkül, a szolidari
kor. Ma Magyarországon
tás mellőzésével nem tudják megol
nincs valódi szociális párbeszéd, és
sunk alapja az, hogy országunk Euró
dani gondjaikat. Egyedül mérhetetle
ez minden munkavállalónak hátrá
pai Uniós csatlakozása után is szük
nül kiszolgáltatottak.
ség lesz a magyar vasútra, ezen belül
nyos. A szociális párbeszéd hiányát
Minden
munkavállalónak
a pályavasútra, tehát szak
szüksége van a szakszervezet
águnk munkájára is.
Várakozásunk arra irányul, „A MUNKAVÁLLALÓKNAK RÁ KELL ÉBREDNIÜK re, mint a gyenge rózsának a
tövisekre. Nem azért, hogy
hogy ezt a munkát milyen lét
A KÖZÖSSÉGBEN REJLÖ ERÖRE"
szaggassa, hanem hogy oltal
számmal és milyen körülmények között kell majd végezmazza!
csak a szakszervezetek elismertsé
Az új évezredben nem szabad meg
ni. Egységes és erős szakszervezeti
gének növelésével lehet felszámol
képviselet nélkül csak a munkáltató
elégedni morzsákkal, legkevésbé
ni, és ehhez aktív szakszervezeti ta
elképzelései valósulnának meg, a
örülni neki, mert a demokrácia lénye
gok szükségesek. A munkavállalók
ge, hógy mindaz, amit akarunk, a
munkavállalók érdekeinek figyelmen
nak rá kell ébredniük a közösség
kívül hagyásával.
miénk lehet, de végül csak az ma
ben rejlő erőre és arra az igazság
Hiszem, hogy ezt velem együtt a
rad meg nekünk, amiért megküzdöt
ra, amely szerint szakszervezeti
tünk.
dolgozók döntő többsége is így látja
tagnak lenni, valahova tartozni, sa
és - a saját érdekükben - egyre töb
Kívánok ehhez mindannyiunknak
ját sorsunk, jövőnk alakításában
ben csatlakoznak szakszervezetünk
bátorságot, ami nem erény a sok kö
cselekvően részt venni, elsősorban
zül, hanem minden erény megvalósu
höz a későbbiekben.
munkavállalói büszkeség, emberi
lásának próbaköve.
Vida Péter 18 titkár,
tartás kérdése.

VSZ Pályagazdálkodási Intéző
Bizottság

Simon Dezső,
VSZ alelnök

Pöhacker Attila TK titkár,
VSZ Területi Képviselet -:- Záhony

„AZ EGYMÁSRA

UTALTSÁG
NAPJAINKBAN

ÉS TAGSÁGA
KÖZÖTT
RENESZÁNSZÁT
ÉLI"

E

0

A

XXI. század megköveteli vala
lvastam egy bölcseletet:
gy jó középtávú megállapo
mennyiünktől, hogy megértsük
„Az elvégzett munkád az a
dás megkötése komoly ered
a piacgazdaság, a demokrácia
díj, amelyet lerósz, amiért
mény. Azt a munkavállalóval .
működését. Mert at általános
itt lehetsz ezen a földön".
elfogadtatni, megértetni is
műveltséghez ez is hozzátartozik. így
Ehhez annyit teszek hozzá: de
szép feladat a szakszervezet szá
ennyit?
érthetővé válik a szakszervezetek he
mára.
lye és szerepe a társadalmunkban és
A vasutasnak ezért nem szabad
a munkahelyeken.
na elfelejteni, hogy ered
Az. érdekvédelmi szervezetek
ményt
szakszervezete
„AZ ELVÉGZETT MUNKÁD AZ A DÍJ, AMELYET
jövőjét meghatározza, hogy ké
nélkül nem képes felmu
LERÓSZ, AMIÉRT ITT LEHETSZ EZEN A FÖLDÖN" pesek leszünk-e a munkaválla
tatni. Az. egymásra utalt
lók érdekében befolyásra és
ság napjainkban a szak;
Kívánok az új évezredben
kezdeményezésekre úgy, hogy egy
szervezet és tagsága között - min
mindenkinek nagyon jó egész
szerre legyünk szakmaiak, de jelen
den tulajdonosi, munkáltatói mes
séget, keve·sebb munkát, több
legyünk az emberek mindennapjai
terkedés ellenére - reneszánszát
fizetést, értelmezhetőbb törvé
ban, segítve, magyarázva á történé
éli.
nyeket...
seket. Ez lehetőségünk és köteles
Legyen ez az évezred első napjai- .
ségünk.
nak gondolatébre!iztője.

Mári Gábor TK titkár,
VSZ Területi _Képviselet - Szeged

Marosiné Kónalmi Ágnes
osztályvezető,
VSZ pénzügyi..osztály

Szendrei Géza TK titkár,
VSZ Területi Képviselet - Miskolc
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hogy az Ön „summa cum lau
de" minősítésű jogi diplomája
már nem mindig érzi jól magát,
és izeg-mozog a hivatali szobá
Mottó: Vannak olyan kópéságok, csínytevések,
ja falán?
melyeken egyesek jót derülnek, másoknak
A MÁSIK: Doktor . Úr! Ön
torkán akad tőlük a falat...(a szerző)
szokott jogi ismeretlicet oktatni
iskolában, tanfolyamokon. Nem
tart attól, hogy az Ön jogi isme
retekkel - és ilyen sajátos jogi
megközelítéssel - felvértezett
hallgatóit
egy másik oktató ,,ki
Beköszöntött immár az új
EGY: Mivel számottevő ha- tést kapott a MÁV Rt. a Parla rúgja" a vizsgán?
évezred (bár sokak szerint ez vazás még nem fordult elő a té- menttől, az Alkotmánybíróság
Arról persze egy szót sem
len dr. Bajnai úr mozgáskörze- tól meg mindenki mástól a mamár tavaly megtörtént).
szólok, hogy a javaslat
A 2000. évi utolsó
milyen példaértékű bi
lapszámunkban kópéBizonyára felmentést kapott a MÁV Rt. a Parlamenttöl, az
zonyítéka
annak, hogy
s�gmentes újé"., et kí- ' Alkotmánybíróságtól meg mind
. enkl mástól a magvar jogrend alkalmazása alól ugyan a hivatalos
vantam olvasomknak.
·
kommünikék szerint
Sajnos ebbéli remétében, úgy vélte, hogy a hóta gyar jogrend alkalmazása alól, munkabékére készül a MÁV
nyeimet a MÁV Rt. példátlan posó csizmája - ugyan ne és ezt ily módon kívánják köz Rt., de nem rövidtávon és nem
gyorsasággal szertefoszlatta.
vesszen már kárba a nehezen hírré tétetni.
minden vezetője! Ez persze már
Nem is olyan régen (2000. összespórolt lábbeli ára - jó
Van azonban két kérdésem is nem kópésági kategória, hanem
novemberi lapszám, �ÓPÉSÁ lesz mostjogtaposónak.
dr. Bajnai úrhoz. Doktor Úr! Éj valami más ...
GOK 7.) arról voltam kénytelen
KETTO: Bizonyára felmen- szakánként nem riad fel arra,
Orosz Péter
írni, hogy a vezérigazgató-he
lyettesi székben ülve néha-néha
Az egyre sűru"bb koccintgatás lassan megtette_
az átlagosnál nagyobb sebes
ARANYSZÁJ
hatását, a barátság is egyre bensőségesebbé vált,
séggel lehet a korábban meg
amit a gyakori vállveregetéses nosztalgiázás is bi
szerzett ismereteket feledni.
zonyított a kissé megszépült emlékekkel fűsze
Megállapításom egyik ragyo
rezve.
gó bizoryyítékaként most álljon
Az idő gyorsan múlott, de sikerült a vendéget
itt a MAV Rt. által elkészített,
Az egyszeri állomásfőnök ellenőrzést kapott rábírni, hogy csak az utolsó vonattal utazzon el.
és a 2001. január 11-i V ÉT-en
dr. Bajnai Gábor vezérigazgató volt évfolyamtársától, akinek az Isten jól felvitte A helybéliek egyre nyugtatták a vendéget, hogy
helyettes úr által prezentált a dolgát. Főfelügyelőnek nevezték ki. Erkezéséről ne idegeskedjen, az ő vonatának utolsó kocsija
MAV Rt. KSZ-módosítási ja jó előre értesítette a főnököt, hogy legyen ideje ott áll· az ablak előtt az első vágányon, arról le
késni teljességgel lehetetlen.
vaslataiból egy különösen fi méltó fogadására fölkészülni.
A főnök vette a lapot, és a főfelügyelő úr ér
Amikor eljött a vonat indulásának ideje, felhaj
gyelemre méltó részlet.
A Kollektív Szerződés módo kezésére minden tekintetben akkurátusan felké tották a maradékot, elpakolták a vendég útrava
szült,.,így természetesen az eszem-iszom dolgában lóját, a neki szánt demizsonnal felsegítették a ka
sítására vonatkozó javasloJok:
is. A jóféle itókát a helybéli szövetkezet elnöke patos feisőbbséget a vonat utolsó - tényleg az ab
A 12§-hoz új 4„ pontként:
„A
munkaidő-kedvezmény hozta saját kezűleg, .mondván: az odafentről ér lak előtt álló - kocsijába.
alapját a tagdíjfizetés után be kező úr hasznára lehet a TSZCS-nek, ami a va
A vendéglátók élénk integetése, búcsúzása köz
jelentett adókedvezményt igény gonok kiállítását illeti. Ez akkoriban „szűk ke ben a forgalmista menesztése után elindult a vo
resztmetszet" volt, ahogy mondták sűrűn.·
lő taglétszám képezi."
nat, és egyre gyorsabban távolodott az utolsó koA vendéglátók tátott szájjal hallgatták a jól ér csitól, az állomástól.
Mit lehet erről gondolni?
Szerintem sokfélét. Két gondo tesült nagyokos bizalmas, beavató elbeszéléseit,
Így történt, hogy ezúttal nemcsak az állomás,
latomat megosztom az Olvasók történeteit, a legújabb politikai vicceit, amelyeket de a vendég is ottmaradt.
Hegedüs Károly
csak legbensőbb körökben lehetett elmes�lni.
kal.

KÓPÉ SÁG OK (9.)

HÓTAPOSÓ-JOGTAPOSÓ

Ha elindul a vonat...

R
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emélem,
az új
egészség
politika ki
alakítása során,
ha az ellátó rend
szer új finanszí
rozási szabályok
kal módosul, ak
kor az újévben a tervezett bérfej
lesztés mértéke az egészségügy
ben biztosíthatja a reálbérnöveke
dést. · A vasútegészségügyben
2001-ben körültekintő érdekérvé
nyesítő munkával valamennyi fek
vő- és járóbeteg-ellátó intézmény
ben sor kerülhet a kollektív szer
ződések megújítására, a munka
vállalók reálbérének emelésére.

Rubik László I B titkár, VSZ
Vasútegészségügyi Intéző Bizottság

A

MÁV'Rt. által
alapított gaz
das ági társa
ságokban fog1 alkoztatott tagja ink
számára kiemelten
fontosnak tartjuk az
eddigiekhez hason
lóan a foglalkozta
tás biztonságát, béremeléseknél az
OMT-ben megfogalmazott mértékek
érvényesítését, a szociális és a jóléti
területen a KSZ-ek korszerűsítését,
az esetleges privatizáció során pedig
az eddig elért eredmények, vívmá
nyok megőrzését.
Mindezeket következetes és fel.elős
magatartással az érdeksérelmek el
sősorban tárgyalás útján való rende
zésével kívánjuk elérni.

Kis Tamás VSZ alelnök

rA

2001. évi munka
tartalmát, az ér
dekvéd elem irányát meg�atároz
za az a szakszervezeti
célkitűzés, amely egy
élet munkÉÍjával létre
hozott javakból történő
részesedés feltételei
nek biztosítás áért te
szünk; amelyet az idős emberek élethely
zetét, életminőségét javító határozatok, in
tézkedések kimunkálása során, annak gya
korlati meghatározásáért végzünk, s amely
a tényleges munkavállalók és nyugdíjasok
szolidaritásának elmélyítés e a közös érde. k!3k mentén, egyben felkészülés a soron
következő parlamenti választásokra .

Pallos György ügyvezető,
VSZ Országos Nyugdíjas Szervezet

MAbfAi f�ITTA,1-----

NYUGDÍJPÉNZTÁR

Am it a Vasutas
Nyugdíjpénztárról tudni kell

A

Magyar Vasutas legutóbbi szá
mában új sorozatot i!ldítot
tunk, amely a Vasutas Onkén
tes- és Magánnyugdíj-pénz
tárral kívánja megismertetni az ol
vasókat. Jelen cikkünkben a tulaj
donosi viszonyokról, a mükődés ga
ranciáiról és a befizetett tagdíjakról
szólunk.

A pénztár tulajdonosai
A pénztár tagjai tulajdonosai a pénztár
nak:, ami azt jelenti, hogy a pénztártagok
jogosultak: a pénztári tisztségviselők meg
választására, illetve maguk is tisztségvise-

2001 JANUÁR
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A nyugdíjpénztárak
múl<ödését biztosítják
a szigorú törvényi
és rendeleti
szabályozások

a 7 tagú Igazgatótanács irányítja. A pénztári
munka ellenőrzését az 5 tagú Ellenőrző Bi
zottság végzi.

megfelelően három tartalékra oszlanak,
amelyek mértékét a Küldöttközgyűlés hagyja
jóvá.

A működés garanciái

A fedezeti tartalék a szolgáltatások fede
zetének gyűjtésére és finanszírozására, szolgál.

A nyugdíjpénztárak: biztonságos működé
sét biztosítják a szigorú törvényi és rende
leti szabályozások, az ezeken alapuló Alap
szabály és a hozzá kapcsolódó Szabályza
tok. Ez utóbbiakat a Pénzügyi Szervezetek
Állami felügyelete hagyja jóvá. Ezen túl a
törvényekben magszabott alapelvek, az
egyéni folyószámla vezetés, az értékpapí
rok letétkezelése, valamint a rendszeres

. A működési tartalék a pénztár működé
sével kapcsolatos költségek és ráfordítások
fedezetét biztosítja.
A likviditási tartalék az időlegesen fel
nem használt eszközök gyűjtésére, illetőleg
a pénztár fizetőképességének biztosítására
szolgál.
Az Önkéntes Ágazatnál a fedezeti tarta-

A pénztártagok jogaik gyakorlása során részt vehetnek a pénztár stratégiai döntéseinek meghozatalában
lóvé választhatók. A pénztártagok jogaik
gyakorlása során részt vehetnek· a pénztár
stratégiai döntéseinek meghozatalában, az
éves beszámoló és az éves pénzügyi terv
jóváhagyásában. A pénztártagok e jogaikat
a választott küldötteik útján gyakorolhatják.
A pénztár legfőbb szerve a küldöttköz
gyűlés, amely 161 önkéntes és 29 magán
pénztári küldöttből áll. A küldöttközgyűlé
sek közötti időszakban a pénztár munkáját

RENDELJE MEG A MAGYAR

l

ÁRAPÉLDÁNYONKÉNT
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KERJÜK, TÖLTSE KI
,�
Al6.0LDALON
TALÁLHATÓ
MEGRENDELŐLAPOT, MAJD
KÜLDJE BE CÍMÜNKRE.

köszönettel:
a Magyar Vasutas Szerkesztősége.

Mi történik a befizetett
tagdíjakkal?

lék a tagdíjak: 95 százaléka, a működési tar
talék 4 százalék, a likviditási tartalék 1 szá
zalék.
A Magánpénztári Ágazatnál a tagdíjak: 93
százaléka a fedezeti tartalékba, 5,5 százalé
ka a működési tartalékba, 1,5 százalék a
likviditási tartalékba kerül.
Fontos! A többlet-tagdíj 100 százalékát a
fedezeti tartalékban helyezik el.

A befizetett tagdíjak: - egységes és több
lettagdíj - a jogszabályi rendelkezéseknek

Tisztelt Olvasónk!
VASUTAST!

adatszolgáltatás és-'5eszámoltatás nyújtanak:
garanciát a stabil működéshez. Ezen felül
könyvvizsgáló, biztosításmatematikus és a
Felügyeleti szervek is ellenőrzik a pénztár
tevékenységét.

Postaládánkból

M

Tisztelt Olvasóink!

int valószínOleg emlékeznek:
decemberi lapszámunk ugyan
ezen rovatában egy vasutas
kolléga levelét tettük közzé.
Bíró Zoltán váltókezelő leírta: miként
élte meg szubjektíven a vele történt
eseményeket, amelyek végkimenetele
képp a munkaviszonya megszűnt. Idő
közben levelet kaptunk a MÁV Rt. For
galmi Szakigazgatóságától is, melyben

(Forrá s: a Vasutas Nyugdíjpénztár
kiadványa)
kérik: ugyanezen a helyen a szerkesz
tőség tegye közzé az ő nyilatkozatukat
is az üggyel kapcsolatban. A szerkesz
tőség új vezetése úgy látja, hogy Bíró
Zoltán levelének közzététele félreérté
sen alapult annak idején, ezért az ese
tet tovább nem kívánjuk háborgatni.
decemberi ellenőrizetlen infor
mációközlésért ezúton kérünk
minden érintettől, elsősorban Bí
.
ró Zoltántól és a forgalmi szak
igazgatóság illetékesétől elnézést.

A

Veszely Emöl<e

főszerkesztő

Ü Z E N E T • Ü Z E N E T • Ü Z E N E T

A

gazdasági társaságok, ezen belül a
járműjavítók a vasút beszállítóiként,
de mint a .piac" aktív résztvevői
ként is dolgoznak.
Reményeim szerint a 2001. évben is
biztosítani tudjuk tagjaink foglalkoztatási
biztonságát. A keresetek reálértékének
emelését célozzuk meg, a versenyágaza
tokban dolgozókhoz hasonlóan, emellett
fejleszteni tudjuk a munkahelyi szociális ellátások körét.
Várható munkájukkal hatékonyan hozzájárulnak a vasúti
áru- és személyszállítás színvonalának
emeléséhez.
.

Németh Tibor 1B titkár,
VSZ Járműjavító Kft-k Intéző Bizottsága

Mit kívánhat mindnyájunknak
a szerkesztőség?

M

indenek eli5tt jó egészséget mert. ha az megvan, a nehéz
ségek sem tűnnek megoldha
tatlannak. Derűlátást - mert
optimizmussal minden sokkal könnyebb.
Mértékletességet - mert a világot csak
apró, fegyelmezett lépésekkel lehet for
málni. Bizalmat és önbizalmat - mert mindnyájan fontos
feladattal születtünk a világra.

Veszely Emöl<e

főszerkesztő

Ü Z E N E T

A

zt várom, hogy a mun
káltató építkezésbe
kezd, nem rombolás
ba. Megnyugtatást vá
rok a munkaügyi kapcsola
tok terén, s hogy a beindult
szakszervezeti együttmCikö
dési rendszer magasabb szint
re jut.

Pálmai Zsolt tagozatvezető,
VSZ Ifjúsági Tagozata

Elismerés·

A

szentesi vasutas mavelődé merően méltatta Mucsi Sándorné
si házban mCiködő Lendület tevékenységét, akinek vezetésével
Nyugdíjas Klub december • a klub magas szinten működik,
12-én tartotta évzáró ren évek óta gazdag programmal várja
dezvényét. Ezen a klub vezetőjét, a szentesi nyugdíjas vasutasokat,
Mucsi Sándornét - kiemelkedő és összekötő kapocsként működik
munkájának elismeréséül - Igazga a tényleges és nyugdíjas vasuta
tói Dicséret kitüntetésben részesí sok között.
tették. A kitüntetést a területi igaz
A szentesi vasutasok méltán
gató nevében Pacz Béla kabinetve büszkék a Lendület Klub tevékeny
zető adta át.
ségére.
Rácz Sándor állomásfőnök elisGellért József

2000 Szentendre. Kondor Béla u. 7. T/F.: 26 313-105
Mint a MÁV Rt.
kizárólagos vasúti kocsizár gyártója
örömmel tudatja, hogy megkezdte
a minden igényt kielégítő
fém és müanyag jelképes
és biztonsági· zárak
gyártásátés forgalmazását
mind vasúti, mind közúti célra,
magánfuvarozók részére.

Megrendelem a Magyar Vasutas újságot
egy évre
példányban.

A megrendelő neve:._________
Postacíme:
Aláírás:
A megrendelőlapot az alábbi címre
kérjük eljuttatni:
Magyar Vasutas Szerkesztősége
1068 Budapest, Benczúr u. 41.

ÉVEK ÓTA GAZDAG PROGRAMMAL
VÁRJÁK A SZENTESI NYUGDÍJAS
VASUTASOKAT

Ajándék
a tiÍmogatóknak

1

mlskolcl Vasutasok Vörösmar ty Mavelódésl háza foly
tatva hagyományát november 25-én ajándékmasorral
.kedveskedett mindazoknak, akik ebben az évben
szervézómunkával, anyagi ·hozzájárulásukkal, vagy
bármi más módon segítették az intézmény sikeres mükö
dését.

Szabóné Nagy Júlia igazgatónő köszöntőjében elmondta, hogy

nagyon sikeres évet mondhat magáénak a művelődési ház annak
ellenére, hogy anyagi forrásaik csökkentek. Klubfoglalkozásaik,
rendezvényejk látogatottsága felülmúlta várakozásaikat, és ez is bi
wnyítja, hogy van igény a programokra és van létjogosultsága az
intézménynek. Az 1 %-os felajánlásokból a szép hagyományokra
visszatekintő fúvószenekar formf!ruháját tudták kicserélni, így a ze
nekar nem csak nagyszerű produkcióival, de külső megjelenésével
is kivívja a hallgatóság elismerését. Támogatók és segítők ez al
kalommal is megtöltötték a nézőteret, ahonnan az anyai örömök,
gyermekei születése miatt hosszú kihagyás után először színpadra
lépő Malek Andrea előadásának tapsolhattak.

A sikeres produkcióhoz

Bardóczy Attila.és a Buda
pesti Vasutas Musical Stú
dió "növendékei-is hozzájá
rultak, akiket Toldi Mária,
az ismert énekesnő tanít. A
zene hangjai megfelelő
alapot adtak ahhoz, hogy
az előadás •után kötetlen
eszmecsere alakuljon ki a
résztvevők között a műve
lődési ház által prezentált
üdítők és szendvicsek elfo
gyasztása közben.
Ez a rendezvény méltó
befejezése volt ennek az
évnek.

Orosz Tamás
Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelője, az

OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELŐ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker.,
Auróra u. 11 .
1 Tel.: 303-4738
Fax: 303-4744
http://www.observer.hu

'2.. Kilakoltatás, cuccolás,
tárgyalások, kételyek
Egy nem is nagyon jelképes üze
net története.
ALAPÍTVA:
1904-BEN
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3. Megszületett az idei
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bérmegállapodás

Közlemény!
Az.

Is

·

a béremelés az infládól

Mégis kinek az érdeme?

-
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A VSZ Elnöksége tájékoztatja a
tagságot, hogy a 2000.
november 22-1 közjegyzó által
igazolt taglétszámhoz képest

TOVÁBBI 293 FŐVEL NŐTT
A TAGLÉTSZÁMUNK.

Az aláírást követően az Országos
Munkaügyi Tanácsban
magasabe bérfejlesztési mértéket
ajánlanak. Újabb tárgyalások
kezdődnek.

7. A szakszervezetek
életében fölerösödött az
együttmúlcödési készség

KÖSZÖNJÜK

Az elnökség
köszöni az
alapszervezetek segítókész
munkáját, amely lehetóvé tette
az adatlapok gyors, naprakész
feldolgozását.
Az elnökség úgy látja, hogy a
vasutasság jelentós többsége
továbbra Is bízik a VSZ-ben.
VSZ Elnöksége

---.....�----

A közös út kereséséről a VSZ el
nöke nyilatkozik

13. Politizáljanak-e
a szakszervezetek?

AKTUÁLIS

Egy döntés tanulságai

M

a már nem politikai miatt. Világossá vált az Európai
dicsőség felesleges Unió elvárásainak nem ismerete,
indulatokat gerjesz- az Országjelentés e tárgyban meg
teni, sót tapasztala- fogalmazott hiányosságainak sem
tok szerint egyenesen bűn a mibe vétele, amelyet még a Kor
csip-csup, előre bukásra ítélt, mány sem engedhet meg magának.
inósül az időközben a
a létező legtöbb szakmai, jogi
hibát is vétó intézkedés. Márpedig
bársonyszékből távozni
ezt a hibát követte el a Vasutasok
kényszerült protektor is,
aki meghatározott céllal
Szakszervezete Központi Hivatalok
és Intézmények Intéző, Bizottságá- oda tette a kilakoltatót. A szándék
nak kilakoltatója, a MAV Rt. nem- világos! Szebb arcot mutatni, de
régiben kinevezett általános vezér- ahol lehet ütni-vágni a szakszer
igazgató-helyettese. A döntnök fé! vezeteket! Ha ehhez még szemé
lelósségét az sem csökken- 11!!!11 11!!11111 lyes indíttatás, harag és
ti, ha ingujjra vetkőzve ■lll@ll''fffl@II bosszú is társul, az még
személyesen is részt vett a kiköl- j9bb. (Igaz, a kinevezés egyik fel
töztetésben. Tény, hogy előny, ha tétele az volt, hogy nincs „törlesz
az ember fia az utóbbi időben sű- tés" a szakszervezetek felé!)
A MÁV vezetése is minősült
rűn költözött innen-onnan.
A szakmai bukáson túl az ügy- ezen intézkedéssel, annak ellené
let üzenete is érdekes. Minősült a re, hogy a vezérigazgató elnézést
vezetői szint, a hozzáértés hiánya kért a történtekért. Negatívan mi-

M
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_MAV
VASJARMU
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és Gyarto
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nősült, mert a külső és felső ha
talmat maga mögött gondoló, egy
állami vállalatnál sohasem látott,
durva és elfogaqhatatlan freskó
alá festette a „MAV" aláírást.
rüsszelben, a csatlakozás
nál a szakszervezetek is ott
vannak, és ott lesznek. A
Nemzetközi
Munkaügyi
Szervezet (ILO) újabb példát ka
pott arról, hogy jelen hatalom kap
kodó szolgái milyen ,,hitvallásúak".
Újabb bizonyságot kapott arról,
hogy az Országjelentés munkaügyi
kapcsolatok részét valósan
értékelte Brüsszel, és az ROSSZ
érdemi párbeszédről, ,,Szociális
Dialógusról" még beszélni is kár
az állami tulajdonú cégeknél.
A jelenlegi Közlekedési és Víz
ügyi miniszter sincs jó helyzetben
az ügy miatt. Az „előd" embere
durván belecsapott a nullás liszt-

B

• vasúti járműjavítás
és gyá1tás
• fémmegmunkálás
• acéls:lcrkezet gyárt
S.lerelés
'

Egyesek igent mondanak, mások
nemet. Olvassa el új sorozatunk
vitaindítóját!

H

be. Védje, vagy ne védje? Kétélű
kérdés. Ha védi, úgy tűnhet, hogy
még mindig a régi, az „előd" irá
nyít.
a nincs következmény, fe.
lel�sség, megállap?dás -:
ami persze nem eJnye-eJ
nye csupán - akkor pedig
egyértelmű, hogy a Kormány az
egyéni pozíciójuk megtartása vé
gett hű, megélhetés-politikusokat
a totális szakmai alkalmatlansá
guk ellenére is pozícióban tartja.
Ujabb bizonyságot nyer a világ
arról, hogy a pozíció megtartása
mögött más, de biztosan nem köz
célok húzódnak meg. 2002 felé kö
zeledve, a jelen hatalom számára
rossz üzenete van a szakmai hozzá
nem értés és politikai farkasvakság
együttes, következmények nélküli
megjelenésének.
A VSZ számára pedig
ÜZENET két tanulsága van az
ügynek. Az egyik az, hogy élófor
dul, hogy van, aki nyolc év alatt
semmit nem tanul az érdekvéde
lemről, a másilé, hogy bár későn,
de jól döntött az 1998-as VSZ
Kongresszus a költöztető szemé
dr. Márkus Imre
lyéről.

MAbfU lM�,_________
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KOrrektség, felfogások és
azok megjele_nési formái

A zseniális stratégia
megvalósítása
eredményeként elveszítik
felhalmozott anyagi és
szellemi bázisukat

amely lehetetlenné teszi az ál- --------,------
landóan akadékoskodó szakszer
vezetek további gáncsoskodását, nuár 12-én a MÁV Rt. Sajtó Iro
abból az egyszerű okból kifolyó dája 1-29/2001 sz. ,közleményé
lag, hogy a zseniális stratégia ben -&amelyet a MAV Rt. vezér
megvalósítása eredményeként el igazgatója a reprezentatív szak
veszítik felhalmozott anyagi és szervezetekkel való találkozása
szellemi bázisukat. Hatékonyság során január 16-án magáénak val
egyenlő gyorsaság. Gyorsaság lott - azt sugallta a munkavállalók
egyenlő nincs ellenfél. Persze számára, hogy a szakszervezeti
mindez a hároméves megállapo vezetők megegyezési készségé
dás keretében megfogalmazott nek hiánya akadályozza meg
Az idézetben megfogalmazott
korrekt, , rendezett és az Európai azt, hogy a fizikai dolgozók
cél először 1999 májusában je,
Unió ,normáinak is megfelelő döntő többsége többletjövede
lent meg a Kormány részére ké
munkaügyi kapcsolatok lemhez jusson.
Ezzel szemben tény: azzal,
szamu
15/MK/1999.
szült
keretei között.
KHVM előterjesztésben, nem
Az elkövetkezendők hogy a reprezentatív szakszerve
sokkal az 1999. januári esemé
ben sajátos példákon zetek következetesen kitartottak
nyek után.
szeretnénk bemutatni, eredeti közös javaslatuk mellett Azt, hogY, miért nem elég haté
hogy a másik oldálról nemcsak a fizikai munkakörben
dolgozók, hanem va
kony a MA V-nál az
érdekegyeztetés, azt A kormány-elölerjesztésben megfogalmazott hatékony érdekegyeztetésen lamennyi munkavál
laló többletjövede
megtudhatta a ma
lemhez jutott, egész
nem
kompromisszumokkal
végzíídíí
értelmes
párbeszédet
kell
érteni
gyar közvélemény ,az
pontosan 1,375%-kal.
akkor még „MAV
Sőt a szakszervezetek
Kommunikációs Iroda" név alatt tása során előbb-utóbb kitapintha nézve valójában mennyire rende
fungáló szervezeti egység külön tók azok a szándékok, amelyek a zettek, korrektek ezek a kapcsola az OMT ajánlására tekintettel en
féle címszó alatt napvilágot látott stratégiát alkotók elképzeléseit tok. Hogy ez a sorozat milyen nél is többet szeretnének, azonban
motiválták és amelyek alapján a hosszúra nyúlik nem elsősorban ahhoz, hogy ez így legyen, szük
kiadványaiból.
Olyan hasznos információval következő lépések kikövetkeztet rajtunk múlik, azonban mivel pél ség van a munkavállalók, köztük
dáinkat az életből vesszük, sajnós a beosztott· szolgálati vezetők se
lettünk gazdagabbak, mint példá hetőek.
Amint az elmúlt időszak törté feltételeznünk kell, hogy megél gítségére is. A Sajtó Iroda Közle
ul hogy
ményét �lapul véve „győzzék
• az elmúlt években a szakszer néseiből megállapítható: a kor néhány folytatást.
A példák nem feltétlenül törté meg a MAV vezetőit arról, hogy
mány-előterjesztésben megfogal
vezetek vezették a MÁV-ot,
, • az elmúlt években a repre mazott hatékony érdekegyezteté netiségükben kerülnek bemutatásra, állapodjanak meg erről a repre
zentatív szakszervezetek jelentős sen nem kompromisszumokkal hanem sokkal inkább azok aktuali zentatív szakszervezetekkel".
anyagi és szellemi tőkét halmoz végződő értelmes párbeszédet kell tása határozza meg a sorrendjüket.
(Folytatjuk)
A 2001. évre január 18-án aláírt
tak fel (a tisztségviselők nevében érteni, hanem sokkal inkább egy
dr. Bíró Tibor
kösz az elismerést, hiszen a tag- olyan állapot megteremtését, bérmegállapodást megelőzően ja„A vasút átalakulása csak a
munkabéke garantálása mel
lett valósítható meg. Ennek
elérése érdekében az érdek
egyeztetést
hatékonyabbá
kéll tenni, és olyan megálla
podásokat kell kötni a szak
szervezetekkel, · amelyek
alapján hosszabb ld6szakra
(pl. 3 év) biztosítható a mun
kabéke."

ságtól ezt nem minden esetben
kapják meg).
• a szakszervezetek az elmúlt
években sorozatos sztrájkjaikkal,
politikai kapcsolataikkal megzsa
rolták a költségvetést, bosszantot
ták az utazóközö!}séget, vagyis ők
okolhatók a MAV Rt. jelenlegi
sanyarú helyzetéért.
Azt is meg�dhattuk, hogy el
készült és a MAV Rt. Igazgatósá
ga jóváhagyta azt a több évre tit
kosított stratégiát, amely alkalmas
ennek a borzalmas helyzetnek a
felszámolására. ,,Rend
szerváltás a MÁV Rt.
nél."
A titkosított stratégiai
terv -fej-és jószágvesz
tés -gyakorlati végrehaj-

----------------------------------...'!

1Törvénysért6 jogi doktor
EGY KILAKOLTATÁS KRÓNIKÁJA

hogy nem engedik be a Vezérigazgatóság
épületébe. Belépőkártyáját letiltották.

2001. január 15. 8.00

■ A MÁV Rt. Humánpolitikai Főosztályának ve
f

zetője telefonon tudatja a Vasutasok Szak
szervezetének elnökével, hogy a MÁV Ve
zérigazgatóság épületében lévő Vasutasok
Szakszervezete irodáját minden előzetes
bejelentés és egy�ztetés helyett január 12én az általános vezérigazgató-helyettes uta
sítására pénteken délelőtt birtokba vették;
'a tanúk jelenlétében kiürítették. ·Cuccokért
lehet menni.

2001. január 15. déle/lJtt

■ A VSz tájékoztatásért és jogorvoslásért te

lefonál a MÁV Rt. Elnökének, Vezérigazga
tójának és az általános vezérigazgató-he
lyettesnek. Előzőek nem elérhetők, utóbbi
elzárkózik.
A VSz KHIB. (a kialakított irodában mű
ködött középszervezet) titkára telefonál,

2001. január 15. délután

■ A Vasutasok Szakszervezete a kerületi ön
kormányzat jegyzőjénél panaszt emel, intéz
kedést Kér birtokháborítás ügyében.
A Vasutasok Szakszervezete a VSz iroda
jogtalan birtokbavétele miatt kifogással él
a MÁV Rt. vezetésénél mint munkáltatónál.

2001. január 16. 8.00

■

Előre tervezett program szerint a három
reprezentatív vasutas szakszervezet vezeté
se és a MÁV Rt. vezetése (vezérigazgató,
általános vezérigazgató-helyettes, társadal
mi és munkaügyi kapcsolatok vezér
igazgató-helyettese és a kommunikációs
igazgató) érdekegyeztető tárgyalásra leül
nek.

A Vasutasok Szakszervezetének elnöke
tiltakozik, visszautasítja mind a .kilakolta
tás", mind a kitiltás tényét. Az. eljárás meg
állapodásokat, szerződéseket; törvényt, al
kotmányos jogokat, nemzetközi egyezmé
nyeket sért.
A VSz jogorvoslatért mindent meg fog
tenni. A Nemzetközi Szakszervezeteket fog
ja értesíteni. A két reprezentatív társszak
szervezet szolidaritásának adott hangot
és tiltako�k a munkáltatói .ököljog· el
len.
A MÁV Rt. Vezérigazgu�ója úgy ttlnt, hogy
nem tudott az .intézkedésr6/". A kért tár
gyalási szünet után helyt adott a VSz köve
telésének és az iroda egy órán belüli
visszaadásának lebonyolításával az általá
nos vezérigazgató-helyettest bízta meg.
Az. iroda visszaadása, az eredeti állapot
helyreállítása - egyeztetés, jegyzőkönyve
zés még Január 17-én is tartott.
A MÁV Rt, Felügyelő Bizottsága 2001. ja
nuár 18-án egyhangú határozatban ítélte el
a munkáltatói magatartást.
Veszély: nem tudni, hogy a számító
gépben lév6 adathalmazhoz a munkál
tató hozzányúlt-e, és vajon milyen
szándékl(al?

-
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A· MAV Rt.-nél a 2001. évi bruttó
átlagkeresetek alakulása
a hároméves megállapodás alapján

ÉRDEKVÉDELEM

.

A

MÁV Rt. és a szakszervezetek között létrejött
hároméves megállapodás alapján a 2000. évben
az átlagos bérfejlesztés mértéke 12,9% volt. Az.
átlagos bérfejlesztés mértékével 2000-ben a
vasutas munkavállalók reálbére év végére pozitív
elmozdulást mutat.
2000. év

2001. év

januári alapbér-növekedés

átlagosan
8,5%

átlagosan
8,75%

decemberi kompenzáció
visszamen6Iegesen januártól

4,4%

6% feletti
inflációtól függ6

Összesen:

12,9%

A 2001. ÉVI TÁRGYALÁSOK SORÁN AZ ÉRDEKVÉDELEM
AZÉRT HARCOLT, HOGY A POZITÍV FEJLŐDÉS A
VASUTASSÁG REÁLKERESETÉNEK NÖVEKEDÉSÉBEN
MINDEN MUNKAVÁLLALÓNÁL MÉG MAGASABB LEGYEN.
A 2001. évi alapbérfejlesztésnél ezért tartották szem előtt a szakszer
vezetek, hogy az alanyi jogú bérfejlesztés domináljon.
Hosszas egyeztetés során sikerült megállapodni a 7,375%-os alanyi
jogú bérfejlesztés mértékében, a munkáltató csak 6% alanyi jogú bér
fejlesztést kíván adni. (Lásd táblázat.)

Megállapodások

-es

A MÁV Rt. illetékes vezérigaz
gató-helyettese a Vas,úti Érdek
egyeztető Tanács (VET) ülésén
átadta a három reprezentatív szak
szervezet tárgyalS-delegációjának
a 2001. évi bérfejlesztési javasla
tát 6% alanyi jo�, további 2,75%
differenciált (MAV átlag: 8,75%).

2000. december közepe
Fixálódott a 2000. év januárra
visszamenőleges vasutas bérkom
penzáció mértéke a munkáltató és
a reprezentatív szakszervezetek
között (4,4% alanyi jogon).

2000. december 12.
- 2001. január
Folytatódtak a tárgyalások a
MAV Rt. Vezetése és a szakszer
vezetek között a 2001. évi bérfej
lesztésről. A vita a Hároméves

alanyi jogú, valamennyi
vasutas kapja

7,375%
ebb6I

6% inflációkezel6

1,375% reálkeresetnövel6 GDP-b6I

differenciáltan adható

1,375%
ebb6I

-

*1,375%
reálkereset-növel6
GDP-b6I

MÁV átlagbér
fejlesztés összesen:

8,75%

megállapodás keretein belül zaj
lott.
A szakszervezetek' a várható 79%-os éves infláció miatt ennek
megfelelő - tehát magasabb - ala
nyi jogú bérfejlesztést akartak el
érni a 6% helyett.
Munkáltató ragaszkodott az álla
mi költségvetésben is megjelení
tett 6%-hoz, mondván, ha több a szakszervezetekkel kötött Há
roméves megállapodás, úgyis
kompenzációra kötelezi őt az év
végén.

2001. január közepe
A munkáltató kinyilvánította szán
dékát, hogy a januári fizetéseket
már az emelt új bérekkel kívánja
számfejtetni.
Az idő sürgetett, ha január 15-20.
között a munkaügy nem kezdheti
el a munkát, a 2001. évi új bérek
csak a februári fizetésben jelennek meg.

6% lnflácl� 2,75% reálkeresetnövel6
kezel6

* A szakszervezetek tiltakozása ellenére a munkáltató ebből az
összegből biztosított forrást a 40 ezer Ft-os minimálbér eléréséhez, an
nak ellenére, hogy a kormány emiatt csökkentette 2%-kal a TB járu
lékot, M ez a MAV-nál 1,2 milliárd Ft költségmegtakarítást jelent.
A rendelkezésre álló adataink alapján a munkavállalók átlagkerese
tének növekedését az alábbi táblázat mutatja be:
A MÁV Rt-nél az alapbérek és az átlagbérek alakulása
ld6szak

átlagbér

átlag alapbér
Ft/f6/hó

2000. 1.-IX. hónapban

63.898

83.347

2000 XII. hó kompenzációja
januárra visszamen6Ieg 4,4%-kal

66.700

87.014

2001. várható (8, 75%)

72.540

94.302

BGy.

NAPLÓ

Megszületett az idei bérmegállapodás.
A tárgyalások menetét tekintsük át együtt!
2000. december 12.

.3

2001. Januári bérfejlesztés a MÁV Rt-nél

Megnevezés

ÉRDEKVÉDELMI

2001 FEBRUÁR
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háttereik
2001. január 18.
A munkáltató módosított eddigi
álláspontján és javaslatot tett
7,375% alanyi jogú és 1,375%-os
differenciált bérfejlesztésre, 2001.
január l-jétől, vagyi a MA.V Rt.
éves bérfejlesztése 8,75%. Erről
megállapodás született.

2001. január 24.
Az Országos Munkaügyi Tanács
ban (OMT) a Kormány képvise
lője csatlakozott a munkaadók és
munkavállalók képviselői által a
versenyszférában ajánlott 2001.
évi bérfejlesztési mértékhez, mely
9,75%-12,5%.

2001. január 24.
Az OMT ,,Ajánlás" háromoldalúvá
válása pillanatától Magyarországon
új helyzet van - bérügyben -. A
kormányzati oldal a 9,75-12,5%
aláírásával az állami költségvetés
ben szerepló mértékeken lépett túl,
mondhatni belátta addigi álláspont
jának tarthatatlanságát.

2001. január 26.

A Vasutasok Szakszervezete
levélben fordult (és a társ rep
rezentativ szakszervezetek is)
a MÁV Rt. Vezérigazgatójá
hoz, hogy az Országos Mun
kaügyi Tanácsban született
,,ajánlás" alapján kezdődje
nek tárgyalások a vasutasok
t�vábbi éves bérfejlesztésé
rol.

2001. február 1.
A reprezentatív szakszervezetek
kezdeményezésére a VÉT-en na
pirendre került a 2001. évi bérfej
lesztés módosítása.
A tárgyalások folynak, szakszer
vezetünk azért küzd, hogy a vasutasság reálkereset növekedése
folyamatosan biztosított legyen.
Ennek jelentős garanciája a há
roméves megállapodás.
Az OMT-ben született ajánlás
azért jelentős, mert a munkáltató
eddigi hivatkozási alapját módo
sította.
A kormányzati oldal aláírása egy
ben felelősséget is jelent. Bérügy
ben a MÁV Rt. mozgásterét is
biztosítani kell. Ha nem így lesz,
marad a tanulság az ígéret és
imázs összefüggéséről, na meg a
sánta kutya esetéről.

Varga Gyuláné

4
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MAblli f�Al,__________

PO_RT_RÉ

Negyven éve társadalmi
SZÍVÜGYE A K U L T Ú R A
munkás

V

arga Ferenc arra kért,
ne írjam le az életko
rát. Megértem, hiszen
nemcsak éveket, ha
nem akár évtizedeket Is leta
gadhat.
Mentalitását
és
energiáját a húszévesek Is
meglrlgyelhetnék. Pedig több,
mint negyven éve önzetlenül
és mindenféle ellenszolgálta
tás nélkül szervezi a vasuta
sok kulturális programjait.

Mielőtt bármit is kérdezhetnék,
egy megsárgult papírdossziét ad
át, és arra kér, előbb nézzem át az
abban található iratokat. Legfelül
egy kis füzetet találok. A kiad
vány a ,,Kultúra, Művészet, Sport"
feliratot viseli. A Feri bácsiról
szóló írás a hatodik oldalon talál
ható, a „Társadalmi kultúrmunká
solc' főcím alatt. Beleolvasok:

,,Már több, mint három évtizede
szolgálja a vasutat Varga Ferenc
vonatvezető. Ennek az időnek két
harmadát a budai hegyvidéken
kanyargó úttörővasútnál töltötte
el. Szabadnapjainak, órái
nak nagy részét is a kö
zösségért áldozza fel, a
kultúra terjesztőjeként."
- Milyen emlékeket
öriz az úttörövasútról?

- A vasút az életem. Az úttörő
vasút pedig csodálatos élmények
kel ajándékozott meg. Még ma is
rendszeresen kijárok nosztalgiáz
ni. Amikor a gyermekvasút fenn
állásának ötvenéves évfordulóját
ünnepeltük, Pál József vezér
igazgató helyettes bemutatott az
egész megjelent vezetőségnek.
t•,

- Ugy tudom, hogy sok
közismert személyiség
szolgált az úttörövasúton.
- Ó, sok ma híres művész és
újságíró volt úttörővasutas. Hau
mann Péter színművész, Novotnyi
Zoltán sportriporter, Mélykúti Ilo
na újságíró, Bánk Iván a tévé ze
nei osztály vezetője is szolgált ná
lunk.

- Innen a kapcsolata
a kultúrával?
- Részben, de ez a szenvedély
már korábban magával ragadott.
A társadalmi munka számomra
szórakozás és hobby is egyben.
Ezért már nagyon fiatalon a Vas
utasok Szakszervezete kultúrne
velési és sportosztályának aktivis-

tája lettem. Először csak a buda
pesti igazgatóság területén, majd
az• egész országban segítettem a
vasutasok
kultúrprogramjainak
szervezését.
Miközben hallgatom Feri bácsi
beszámolóját, továbblapozom a
dosszié tartalmát. Több, a Vasuta
sok Szakszervezete elismerését
tartalmazó okirat között kezembe
kerül egy 1990-ben keltezett meg
hívó, amit Petrovics Emil, az
Operaház főigazgatója is aláírt. A
vasutas operabérlet kibocsátásá
nak 30. évfordulójára rendezett
ünnepi megemlékezésre hívták
Varga Ferencet.

- Mi változott a
rendszerváltás óta a vasutas
operabérlet körül?i
- Ha csak azt nem veszem,
hogy a szakszervezetek már nem
támogatják közvetlenül ezt a
mozgalmat, szinte semmi. Ma is
éppúgy működik, mint negyven
éve. Az ország minden ré
széből jönnek a vasutasok,
hogy a vasárnap tizenegy
órakor kezdődő előadáso
kat megtekintsék. Min-

denféle ellenszolgáltatás nélkül, a
kultúra szeretete miatt szervezzük
még néhányan. Évről évre megte
lik az Erkel színház vasutasokkal.
Bizonyságul előveszi a Magyar
Állami Operaház 2000/2001-es hi
vatalos bérlettájékoztatóját. Benne
az öt előadásból álló Vasutas-bérlet
külön részt kapott. Legközelebb
február 18-án Verdi: Nabucco-ját
láthatják a Záhq_nyból, Nagykani
zsáról is útrakelő vasutasok.

- Bevallom lenyügöz a
· munkájuk. Mi hajtja, hogy
több, mint egy évtizede
minden elismerés nélkül is
feláldozza a szabadidejét?

- A kultúra szeretetén túl a ren
dezvényeken résztvevők szere
- Többen is. Elsőként Pécsről tetükkel ismerik el a munkánkat.
Kovács Lászlót említeném, aki Legutóbb "például egy Balassa
szintén nyugdíjas VSZ-es aktivis gyarmati rendezvényen a tisztele
ta. Aztán Balassagyarmatról Ju temre játszották el a Székely
hász István, a Vasutas Művelődési Himnuszt. De bármerre járok az
ház vezetője, illetve Miskolcról országban rengeteg az ismerősöm,
Szabóné Julika, a Vórösmarty akik ha felelevenítik egy-egy szép
Művelődési ház igazgatója tesz előadás emlékét, mindig erőt ad
sokat a vasutasok művelődéséért. nak a folytatáshoz. Ugyanakkor
De nem szabad kifelejtenem Cse szeretném elérni, hogy a Vasuta
pel Csabánét sem. A segítségük sok Szakszervezete ismét hivatal
kel az előadásokon nem csak az ból támogassa ezt a munkát. Nem
pénzt kérek, hanem erköl
Operaház, hanem a Jó
csi támogatást, hogy együtt
zsef Attila Színház és a
tudjuk felrázni a vasutaso
Vidámszínpad nézőtere
· is rendszeresen megte- támogatást kat.
lik vasutasokkal.
Karácsony Szilárd

Eserny6

- Kik segítik a munká!át?

Erkölcsi
kérek

Tehát ismét össze kell fogni a jól dolgozó szakembereknek,
rogy a munkáltatónak lejtő kapitalista (esetleg szociális piac
gazdasági) pályán eredményesen lehessen focizni. (Az, hogy a
pálya lejt, nem kérdés, hiszen ezt a Munka törvénykönyve
Aztán mitől véd meg a szakszervezet engem? Munkahelyi be elismeri. Ha ezt a logikát az Mt. módosításával a jelenlegi
szélgetéseim egyik tipikus kérdése ez, a bátortalanul közeledők, politika megváltoztatja, egy darabig nem kell gólnak tapsol
sértődötten távozók részéről (csak más a hangsúly).
nunk!)
De mitől is kell megvédeni a munkavállalókat? A munkavál
Persze aki közülünk nem tartja be a játékszabályokat, azt nem
lalói szerep, helyzet csak egy szelete az életnek. A szerepek néha lehet megvédeni az említett képzeletbeli pályán. önmagunkat zár
összemosódhatnak, de talán mindenki számára nyilvánvaló, juk ki a védelemből, és ok nélkül vádoljuk a szakszervezeteket
hogy a családi,1 lakóközösségi élet, a nemzeti és nemzetközi po a védelem hiányával, ha az Mt., a Kollektív Szerződés, a mun
litika visszásságai, hatásai ellen nem a szakszervezeteknél kell kavédelem, a MÁV-utasítások, meg a többi megszegése miatt
védelmet keresni és követelni. Tehát a szakszervezeti védelem a jogszerűen marasztal el a munkáltató valamelyikünket Ezért is
munkavállalói létből fakad, mely mindig kevesebb, gyengébb le beszélek a jól dolgozó szakemberek szervezetéről.
hetőséggel, erővel bír, mint a munkáltatói oldal. Ettől az erO
Van olyan társszakszervezet, ahonnan b elmúlt évben tagokat
fölénytOI és az ebből fakadható túlkapásoktól védhet a szak zártak ki. Ez nem a széthúzás jele. Ez az elit, a hatékony csapat
szervezet, mint egy esernyő az esőben. Persze nem mindegy, kialakulásának a jele. Beszélhetünk-e mi (VSZ) addig hatékony
mekkora az es.ernyO és az eső! Vajon a szárát
csapatról, csapatszellemről, amíg néhányan so
ÖRÜLJÜNK AZ
mind tartjuk, vagy vannak, akik csak nem akarnak
. kallják az 1 % tagdíj befizetését, de szeretnék meg
ázni?!
tartani a munkáltató által valóban haladó módon támogatott ön
Fontos üzenete van a ma munkát vállalók számára annak a segélyező pénztár előnyeit? Tudom, hogy nem ez a gondolkodás
ténynek, hogy a szakszervezeteket többszáz éwel ezelőtt jól dol és nem a szaloncukor dekái, a feleslegesen is osztott segélyek
gozó szakemberek hozták létre és legtöbb helyen most is Ok forintjai miatti acsarkodás a jellemző ránk, hiszen brüsszeli
működtetik. Ezt az alapvető helyzetet felénk (Kel�t-Európában) (ETUC) és hazai szakszervezetis barátaink elismeréssel, szinte
40 évig egy rosszul értelmezett eszme érdekében nyíltan vagy csodálattal szólnak arról, hogy ilyen sikeresen szerveztük újjá
áttételesen eltorzították a kötelező tagsággal és mással is. A moz mozgalmunkat egy sok országban tiltott (már fennálló munkál
galmat felhígították, lejáratták, elit jellegét megszüntették. Az tatói tagdíjlevonás megtagadása) intézkedés ut?ri.
egyes emberek számára a hosszú (történelmileg csekély), ma
Örüljünk az elismerésnek, örüljünk, hogy decemberben 200
gunk mögött hagyott mintegy 10 évnyi átmeneti időszakban fővel növekedett létszámunk, de javítanunk kell szakmai, morális
megszűnt a tömegek beterelése a mozgalomba. Sőt a munkál színvonalunkon, mert az ilyen letisztult és megerősödött szak
tatók vélt
vagy valós érdekek peremén a szakszervezetek gyen szervezet (mely nem egy elvont távoli intézmény, hanem Ml va
í
gítésér fáradoznak. Ezen nem csodálkozni és sajnálkozni, hanem gyunk) képes közvetve (Ml, KSz), közvetlenül (jogsegély) a leg
megfelelő törvényes úton ellene tenni kell, persze
magasabb szintű védelmet nyújtani tagjainak.
ELISMERÉSNEK
ezért meg a másik félnek nem illik megsértődni!
Papp Zoltán
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Pálcatörés felsőfokon

L

egutóbbi
lapszámunk
ban �r. Endrédy István,
a MAV Rt. Igazgatósá
gának elnöke részlete
sen Ismertette a MÁV Jövó
képéról, reformjáról és a
munkaügyi
kapcsolatokról
kialakított véleményét. Eb
ben fontos szerepet kapott a
sokszor és ·sokat vitatott hu
mánpolltlkal reform Is.

A cikkben egyértelmű megfo
galmazást kapott az a gondolat, il
letve vezetői vélemény, hogy a re
form alapvető feltételei között
szereplően a tudást két-három,

és a szakszervezeteknek vélemé
nyezésre a mai napig át nem
adott, a MÁV Rt. Humánstratégi
ája címet viselő szakdolgozat.
Ez a kinyilatkoztatás a gyakor
latban azonban vagy már eleve
halva születettnek minősül, vagy
pedig rövidebb-hosszabb szenve
dés után temetódik el.
Nagyon sok vasutas szíves-örö
mest tanulna, de a mai Magyaror
szágon a tanuláshoz való jog gya
korlása igen drága, azt nem a vas
úti jövedelemhez szabják. Érde
kes módon nem azok igyekeznek
képezni magukat, akiket erre kő-

akik - úgymond kötelezés nélkül,
annak minden ter
hét magukra vál
lalva szereznek. új
isméreteket, bővítik tudásukat a
kor és a tervezett MÁV refonn
követelményei, vagy - uram bo
csá' - saját belső igényeik miatt.
Erről a témáról saját érintettségem
okán nem kívánok részleteket is
mertetni, nehogy az elfogultság
vádjával illessenek.
isztelt Elnök úr! A Magyar
Vasutas olvasói jóleső érzés
sel olvasták az írásom elején
idézett nyilatkozatát. Amennyiben
a tárgyban van biztató ígérete a
vasutasoknak, azt az olvasók bi
zonyára örömmel veszik. Külö-

A vasut asok
mostohagy er ek ek

kal. Készítettem
egy gyors felmérést, kit, hogyan
támogat a munkáÍtatója. Mivel ez
úgynevezett elsódiplomás képzés,
a hallgatók (nagyjából 70 fó) túl
nyomó részének a cége teljes kö
rűen ad támogatást. A postások
(kb. annyi hallgató, mint a vasuta
sok) mindegyikének a m·unkáltató
fizeti a tandíjat, az utazás és szál
lásköltségeket. A vasutasok igazi
mostohagyerekek. Egy olyan hall
gató van (az elmondottak szerint),
akinek a MÁV fizeti a tandíj felét
és úgymond „elmehet" a konzul
tációkra. Ez a csúcs. Van viszont
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teleznek, és ez talán természetes
is. A kötelező ismeretszerzés nem
a szabadpiaci verseny jellemzője,
sokkal inkább · a kontraszelekció
gondolat nem vitatható. Sót, üd alapelemei közé tartozik. (Ez alól
vözlendő vezetői vélemény.
természetesen a murycakörhöz
Ami sokunkat gondolkodóba - szorosan kapcsolódó, kiegészítő
ejt, egy másik mondat, ami így ismeretszerzés kivétel.)
hangzik: .. . ,.A MÁV Rt. által fog
MÁV-nál képzettségi hiány
lalkoztatottak mindössze négy szá
elsősorban vezetői, középve
zaléka rendelkezik felsőfokú és
zetői szinten van. Talán ez
negyven százaléka középfokú vég, minden baj gyökere. A Munka
zettséggel. Ez nem értékítélet akar törvénykönyvében találjuk a kö
lenni, nem akarok senki fölött pál vetkező, kötelezően előírt mun
cát törni...".
káltatói magatartásnormát: ,.Az is
isztelt Elnök Úr! A Vasutasok kolarendszerű képzésben résztve
Szakszervezete és a vasutas vő munkavállaló részére a mun
munkavállalók döntő többsé káltató köteles a tanulmányok
ge régen várt már egy ilyen egyér folytatásához szükstges szabadi
telmű véleményalkotást, illetve dőt biztosítani." (Mt. ll5. §. /1/
ennél talán egy kicsit többet. Mi bek.) Ezt a szabályt sok mindenre
de legfeljebb öt év alatt meg kell
újítani, mivel változó világunk
ban az ismeretek szintentartása,
gyarapítása létkérdés. A fenti
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olyan hallgató, aki· csak úgy tud
eljárni a konzultációkra, hogy en
� érdekében ,részmunkaidősre
kellett módosítani a munkaszerző
dését. A többiek járnak, ahogy ép
pen tudnak (az egyik budapesti
forgalmi szolgálattevő például éj
szakai műszak után, szellemileg
"és fizikailag fáradtan jött vizsgáz
ni). Ami közös a rendszerben,
hogy a MÁV legfeljebb eltűri,
hogy ők tanulnak. Ettől kezdve az
okok már nem is érdelcesek, hi
szen a hallgatók egybehangzóan
vallják, ők bizony, mihelyt végez
nek, itthagyják a MÁV-ot. A hall
gatóknak félévente le kell szur
kolniuk 30 ezer forint alaptandí
jat, felvett creditpontonként (mely
tantárgyanként változó) 3.200 fo
rintot (minimum 20 creditpont

nösen a képzés költségeinek fi
nanszírqzása, a kontraszelekció
megszüntetése, a képzettségnek
megfelelő munkiucör biztosítása
és a tudás megfizetése az, amely
a még lendületüket nem veszített
vasutasokat leginkább érdekli.
Az igazság persze az, hogy nem
is annyira kinyilatkoztatásra vár
nak a vasutasok, hanem egy olyan
intézkedésre, amely a kívánt po
zitívumokat kötelezően tartalmaz
za, és a mérlegelési jogkört nem
adja azok kezébe, akik eddig sem
jól éltek vele. Hiszen ezért jutott
oda a MÁV, ahol most tart, és
amely Ön szerint sem megfelelő,
és akikkel szemben már a múltba
veszett a bizalom.
Mi többen, munkavállalók, szak
szervezeti tisztségviselők úgy érez-

A MÁV-nál k épzettsé gi hián y els ösorban v ezetói,középv ezetói s zint en van
ugyanis azt szeretnénk, ha Ön ha fel l�het használni.cPozitív meg
tározott mozdulattal eltörné azt a közelítésben jelentheti azt, hogy a
bizonyos pálcát, de előtte megin munkaidő-beosztást úgy készítik,
tené vele azokat, akik korábban és hogy e szabály a munkavállaló
ma is felelősek ezért a valóban el keresetvesztesége nélkül teljesül
fogadhatatlan arányért.
jön (például később ledolgozza a
V Rt. a lehetőségei�ez kieső munkaidőt, hiszen ezt az
merten nem tesz meg min Mt. megengedi). A valóság sajnos
dent annak érdekében, hogy más. Akivel a MÁV nem köt ta
a vasutasok képzettségi szintje nulmányi szerződést, annak már
számottevően javuljon és legalább azért is meg kell harcolni, hogy
a jelen elvárásainak megfeleljen. az iskolai foglalkozásokon megje
És akkor még a tervezett jövőről lenhessen, vagy a tanfolyami kép
szó sem esett. Nem volt időm zés előadásait - melyek a képzett
részletes felméréseket végezni, de ség megszerzéséhez elengedhetet
a birtokomban lévő adatok közül lenül szükségesek - meghallgat
néhányat, valamint az érintettek hassa. A közelmúltban e tárgyban
egy részének véleményét közre . friss információkat szereztem,
adom, hátha valamely MÁV ille melyeket - úgy érzem - érdemes
tékest egy hasonló tárgyú felmé közreadnom.
napokben együtt vizsgáztam
résre késztet.
a Győri Széchenyi István Fő
A MÁV Rt. folyamatosan han
iskola
közlekedésmérnöki
goztatja, hogy szüksége van a
képzett munkaerőre. Ennek egyik karának logisztikai szakára járó
megjelenési formája az írott sajtó vasutasokkal és nem vasutasok-
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felvétele kötelező), ehhez adód
nak a közlekedési és a szálláskölt
ségek. Ez félévenként 100 ezer
forint körüli kiadás a nettó jöve
delmükből. Több esetben tapasz
talják a vezetői környezetük el
lenszenvét is. Vélhetően potenciá
lis veszélyhordozónak tekintik
azokat, akik hozzájuk hasonló, ta
lán az övéknél magasabb szintű,
vagy újabb, tehát értékesebb ké
pesítést' szereznek. A jövőbeni
foglalkoztatásról semmilyen el
képzelése nincs a MÁV-nak, vagy
ha van, az hétpecsétes üzemi ti
tok, pedig bejelentették a képzés
ben való részvételüket.
lnök Úr! Amiről most írtam,
az alapképzés, és ugyebár az
sem megy. Hol vagyunk az
ismeret három-ötévenkénti meg
újításától, a posztgraduális kép
zéstől! Ha nincs olyan tudás, amit
meg lehet újítani, akkor sehol.
Persze azok sem dicsekedhetnek,
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zük, ha egy új vezető rövid idő
alatt felfedezi a vállalat problémá
it, az biztató, s ha fel is számolja
azokat, akkor biztos lehet benne, ·
hogy vele szemben majd akar és
tud is lojális lenni a munkaválla
ló. Akkor van pozitív jövőkép,
amivel azonosulnia nem kényszer,
hanem érdemes és természetes
dolog. Akkor talán feltölthető va
lódi tartalommal a MÁV Rt. Eti
kai Kódexe is, amely ma - sajnos
- csak írott malaszt, mert a ma élő
rendszerben az · abban foglaltakat
nem lehet komolyan venni.
Csak remélni merem, hogy a
problémára előbb vagy utóbb szü
letik jó megoldás, mert ha nem, a
jövő statisztikái még a jelennél is
sötétebb valóságot fognak tükrözni.
Elnök Úri Ezt ugye, velünk
együtt, Ön sem akarja?

Orosz Péter
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KIS MATEMATIKA

·Játék a
számokkal

A

z emberek egy része
nem szereti a mate
matikát. A nyugdíja
sok f61eg azoktól a
számoktól félnek, amelyek
az árjelzéseken láthatók. A
gázszámla sem tartozik a
kedvelt olvasmányok közé.

Az elmúlt évben azonban sokan
örültek, hogy csak félévtől emel
.ték 12%-kal a gázfogyasztás díj
tételét, hiszen ez 12 hónapra el
osztva „csak 6%-os" emelést je
lentett. Így szólt a hivatalos tájé
koztatás! Ebben az évben•hasonló
intézkedés várható.

Vegyünk egy szerény
fogyasztót
Ha játszunk egy kicsit a szá
mokkal, hamar kiderül, hogy az
egész évi kisebb mérvű emeléssel,
vagy a második félévi duplázással
járunk-e jobban. A könnyebb át
tekinthetőség kedvéért vegyünk
egy szerény fogyasztót, akinek a
havi gázszámlája átlagban 1000
forint. Ha 2000. januártól 6%-kal
emelték volna a gáz árát, az éves
kiadás: 1060x12=12 720 Ft. Miután júliustól emelkedett a díjtétel
12%-kal, az év végi
összesítés:
12
6000+6720=
720 Ft. Látszólag
níncs semmi baj.
Nézzük azonban
a második, év adatait! Ha az 1060 Ft-os havi számla
januártól emelkedne ismét 6%
kal, az évi teljes kiadásunk
1063,20xl2;:::12 763,20 Ft lenne.
Most azonban 6 hónapig 1120 Ft
ot fizetünk havonta, a második
félévtől pedig - ha ez ismét 12%
kal emelkedik - havonta 1344 Ft
ot. · Összesítve 6xl120=6720 és
6x1344=8064 egész évre vetítve:
14 ezer 784 Ft lesz a gázszám
lánk.
A gázszolgáltatók 2020,80 fo
rinttal többet kapnak, az illetékes
szervek meg nyugodtak, hiszen
sikerült az áremelést későbbre ha
lasztani. Igaz, hogy 12%-kal, de
ez egész évre elosztva csak 6%!
Mi lenne, ha a nyugdíjakat és a
béreket is ilyen módszerrel emel
nék? Számoljunk most kerekített,
de valós értékekkel. A minimálbér
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jelenleg 40 ezer forint, a 130 ezer
vasutas átlag nyugdíja is kerekít
ve ugyanennyi. (A valóságban a
januári 10,30%-os emelés után
38,607 forint.) Ha ezek az össze
gek évente 10%-kal emelkedné
nek, az első év 528 ezer, a máso
dik év 580 ezer 800 forintot ered
ményezne, tehát 2 év alatt 1 mil
lió l 08 ezer 800 forintot kapnánk.
De -a gázemelési módszerhez ha
.sonlóan, a bérek és nyugdíjak jú
liustól 20%-kal történő emelése
az első évben 528 ezer forint, a
második évben 48 ezer x 6=288
ezer és 57 ,600x6=345 ezer 600
forint, összesen 633 ezer 600 fo
rint bevételt jelentene, vagyis 2 év
alatt 1 millió 161 ezer 600 forin
tot kapnánk. Ez a plusz 52 ezer,
800 forint több, mint az egyhavi
átlagnyugdíj vagy minimálbér. (A
18 ezer 310 forintos minimál
nyugdíj közel háromszorosa!)
Nem is lenne rossz az ilyen bér-,
illetve nyugdíjemelési módszer.
Kár, h,ogy ezt egy előre csak a gáz
számlázásnál alkalmazzák.
Befejezésül: elismerem, hogy
türelem kell a rengeteg adat vé
giggondolásához. De a számok ·
önmagukban nem ellenségeink.
Ha jól értelmezzük őket, tükrözik
a valóságot. Azt is
megmutatják,
ki
akar becsapni ben
nünket.

_Lát$Zólag
nincs baj

dr. Kun Dezső
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(H)arccal
a vasút(-i pálya)
�--felé-----
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gy határozott kormányzati
döntéssel megállt - az évek
óta beharangozott - vasút
reform. A közlekedési tárca
hivatalos kommunikádója szerint
ugyan nem kifejezetten a vasútre
form került felfüggesztésre, csu
pán annak egyes elemei, mint pl.
vállalkozó vasút és a pályavasút
szervezeti szétválasztása, Hogy
miért pont ez, arról csak sejtése
ink lehetnek, mivel mindezidáig
szakmailag is megalapozott (a
szétválasztás szükségességét raci
onálisan cáfoló) magyarázatot
még nem hallottunk.
A reform további célkitűzései:
úgymint a „vasúti szolgáltatás
színvonalának emelése" továbbra
is érvényben vannak, azaz minél
jobban meg kellene felelni a vas
úti személyszállí
tással és áruszállí- "
tással kapcsolatos egyre magasabb minőségi követel
ményeknek. Csak-

kaeszközökkel, jól képzett dolgo
zókkal, megfelelő szakemberek
kel és jól felkészült, széles látó
körű vezetőkkel végezhető. (Ez
nem csak közhely.) A szakér
telmet, a hozzáértést és a minősé
gi munkát pedig minden szinten
(a szakág vezetésétől a pályamun
kásig) meg kell fizetni.
Összegezve: ha tehát nincs
megfelelő szintű vasúti közleke
dés (pl. megfelelő szintű - nem
lassú jelekkel teletűzdelt - pályák
és pályás létesítmények hiányá
ban), akkor értelmetlen a szolgál
tatás minőségének fejlesztéséről
is beszélni. Ebből következően a
,,pályás üggyel" továbbra is fog
lalkozni kell: a hosszú évek során
elmaradt pályavasúti fejlesztések
megvalósítását nem szabad to
vábbcsúsztatni, s a·
szakszolgálat dol
gozóinak élet- és
munkakörülmény
eit, bérezését hat
hatósan kell javíta-

Továbbra
is feladat!

A szakértelmet, a hozzáértést és a minösé
gi munkát minden szinten meg kell fizetni
hogy a dolgok összefüggnek! Le
egyszerűsítve: megfelelő minősé
gű vasúti pálya (és infrastruktúra)
nélkül nem tud megvalósulni a
korszerű vasúti közlekedés! Jó
minőségű pályafenntartási tevé
kenység viszont csak technik�ilag
kifogástalan gépparkkal és mun-

K Ö S Z Ö N E T
A szegedi sz�khelyd Vasúttörténeti Alapítvány Kuratóriuma kö
szönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk
1%-át az elmúlt évben az AJapítvány céljaira felajánlották. Az
APEH által átutalt összegből fedeztük a területünkön lévő ak
tuális események, vasúttörténeti kiállítások és a Ill. Országos
Vasutas Fotókiállítás kiadásainak egy részét.
2000-ben is sikeresen rendeztük meg a kecskeméti kisvasút
napját a keskeny nyomköza drezihák találkozójával kiegészít
ve.
Továbbra is örömmel fogadjuk vasútbarátaink, támogatóink
felajánlásait. Támogatásukat a hazai vasutak történetének ku
tatásához, írásos és tárgyi emlékek gydjtéséhez, kiállításokqn
való megjelenítéséhez kérjük.
A személyi jövedelemadó egy százalékáról rendelkező nyilat
kozatra a 1B450716-2-06 adószámot és a kedvezményezett
· nevét írják fel: Vasúttörténeti Alapítvány, Szeged.
Köszönettel:

Szabó Gyula

a Kuratórium elnöke

ni. Ez a feladat továbbra is feladat
maradt a reforqitól függetlenül.
(A dolgok- tehát így függnek
össze!)
Ezzel szemben (a MÁV Rt. hi
vatalos statisztikái alapján) to
vábbra is ténykérdés, hogy a pá
lyás szakág dolgozóinak átlagbére
- a többi szakághoz viszonyítva
is - az egyik legalacsonyabb, to
vábbá, hogy az ezen szakág fizi
kai állományú munkavállalói dol
goznak a legkedvezőtlenebb mun
kakörülmények között. (Ezt a hely
zetet nem lehet kizárólag a PHM
szakág vezetésének nyakába varrni,
mivel a források szakágalcra tör
ténő leosztása nem rajtuk múlik.)
A Vasutasok Szakszervezete, s
ezen belül a VSZ Pályagazdálko
dási Intéző Bizottság minden ér
dekvédelmi törekvése arra irá
nyul, hogy a pályás szakág ezen
hátrányos helyzete csökkenjen, il
letve a lehető legrövidebb időn be
lül ledolgozást nyerjen. Úgy gon
dolom, hogy az e tárgyban már ed
dig elért eredményeink is ezt az el
határozásunkat támasztják alá

Vida Péter
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Beszélgetés dr. Márkus Imrével, a VSZ elnökével

A közös út keresése vált
a meghatározó magatartássá
- A magyar szakszervezetek
életében érezhetöen felerósö
dött az együttmú'ködési kész
ség, az összefogás folyamata.
Hogyan van ez a vasutas szak
szervezetek között? Mit mutatnak az egy évvel ezelólti, emlé
kezetes sztrájk óta eltelt idö
tapasztalatai?

- A vasutas sztrájk tavaly ilyen
kor két lehetséges utat jelölt ki
számunkra. Az egyik a csendes,
további tűrés útja, a másik pedig
a konfrontáció vállalása, a bátor
kiállás az egyre erősödő diktatú
rával szemben. A kormány ugyan
t
is szolidaritási túréspróbát tartot
velünk. Azt mérte fel a sztrájkban,
hogy hol a határa a magyar mun
kavállalók tűrőképességének, szo
lidaritásának.
Erre a kormány a maga számára
kedvező választ kapott. Gyenge
volt a társadalmi támogatottsága a
sztrájknak, s ez felbátorította
mind a kormányt, mind a munka
adót. Ennek következménye lett a
minden európai léptéket alulmúló
javaslat a munka törvénykönyve
módosítására. A vasutasok után,
ily módon az egész ország érez
hette az ostorcsapásokat az önér
zetén, emberi méltóságán. A mun
káltatók - főleg az állami vállala
toknál - politikai kényszerből is
lenyomták a béreket, s támadások
indultak a szociális jogok ellen.
A tavaly februári, egyenlőtlen,
esélytelennek tűnő ádáz harc kö
zös platformra helyezte a három
reprezentatív vasutasszakszerve
zetet. Az együttes fellépés az
együttműködés első feltételének
bizonyult. Az ország a ayár elejé
re eszmélt, miszerint a vasutasok
elleni hadjárat valamennyi mun
kavállaló ellen irányult. A hat
konföderáció rájött arra, hogy le
járt a különcködés, a különutas
ság, az önmutogatás ideje. Egy
megoldás mutatkozott csak: az
összefogás, a közös fellépés és ér
dekérvényesítés. A munka tör
vénykönyvének az Országos
Munkaügyi Tanács jogi bizottsá
gában folyó tárgyalása 2000 nya
rán az utolsó kételkedőket is meg
győzte arról, hogy a kormány a
saját munkájukból élőket modem
rabszolgákként kezeli. Ebből a
felismerésből szükségszerűen kö
vetkezett a november 11-i, erőtel
jes demonstráció, amely az utóbbi
tíz év egyik legkiemelkedőbb je
lentőségű szakszervezeti esemé
nyévé vált. Az együttműködés lát
ványos kinyilatkoztatása tehát
megtörtént. A neheze, az együtt
működés aprópénzre váltása a na
pi érdekharcokban folyamatos fel
adat lett.

- Jött azonban még
egy kemény figyel
meztetés a kormány
számára, s beszédes
példa a munkaválla
lói összefogás szervezett erejére: az
egészségügyi dolgo
zók decemberi tünte
tése.

napi munkakapcsolat
gyakorlatával.
Erre
kell helyeznünk a
hangsúlyt. Ez termeli
ki, érleli meg az olyan
mindennapi, folyama
tos, természetesnek te
kintett
összefogást,
amely majd kézzelfog
eredményeket
ható
hoz a munkavállalók
nak. S ez majd a szak
szervezetek presztízsének növeke
désében is kifejeződik.

- Legfontosabbnak tartom a
Mozdonyvezetők Szakszerveze
tével és a Vasúti Dolgozók Sza
bad Szakszervezetével, valamint
a Vasutasok Szakszervezetének
középszintű, de főként az alap
szervezetek közötti együttműkö
dés fejlesztését. Jól eso örömmel
nyugtázhatom, hogy - a mögöt
tünk hagyott tíz esztendő gyakor
latával ellentétben - nem tapasz
talom a feszültségkeltést, ;i kü
lönbségek hangsúlyozását. Eppen
ellenkezőleg: a közös út keresése
vált a meghatározó magatartássá.
Ennek folyamatos erősítése lehet
az irányadó a jövő számára.

- Gondolom, a konföderációk

számára is.
- Az advent idejére
esett demonstráció-sorozat kielé
....: Szerintem a jelenlegi konföde
gítően, elfogadhatóan sikerült.
rációs struktúrák nem tarthatók
Ugyanakkor észrevehető volt
- Úgy tünik, ennek jelei már fenn. Néhány éven belül az EU gya
több, kisebb-nagyobb szervezési,
mutatkoztak a legutóbbi bértár korlatnak megfelelő, ága,zati szak
egyeztetési hiba is. A tanulság: az
gyalásokon. szervezeti szerveződésre kell átállni.
e�üttes fellépéshez hosszabb
idore, alaposabb elől.5é- ----------------------------születekre van szükség,
mert az átütő siker csak
így biztosított. úgy Iátom, az országos, nagy
demonstrációkhoz,
a ---------------------------'----konföderációk zavartaEz a váltás-változás megkerül
- Valóban, a három reprezenta
lan, termékeny együttműködésé tív vasutas szakszervezet együtt hetetlen, éppen a hatékonyabb ér
hez az kell, hogy az ágazatok működése a 2001-es év bérfej dekérvényesítés miatt.
szakszervezetei között folyama lesztésénél már töretlen volt.
Az új szakszervezeti szervező
tos, szoros kapcsolat alakuljon ki. Ezért tudtunk a hároméves meg dések az érdekek és a kölcsön
állapodásban foglaltakhoz képest ösen vállalható értékek mentén
- Következtetés a vasutas ér magasabb
alapbéremelést elérni.
jönnek létre, remélhetően teljesen
dekvédök számára?
háttérbe szorítva az egyéni, szub
- Ezután milyen feladatok áll jektív vezetői érdekeket.
- Az, hogy az együttműködés
nak elólérben?
szorosabbra fűzése egyet jelent a
Kárpáti Sándor

Legfontosabbnak tartom a Mozdonyvezetól< Szakszervezete,
a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete, a Vasutasok
Szakszervezete közötti együttmúl<ödés fejlesztését

Miért· nincs béke a hároméves
megállapodás hatály.a alatt?

F

urcsa és elgondolkodtató a megállapodások utólagos félreértelmezése a MÁV Rt. vezetcSI
részéról. ,A, vasút leghosszabb sztrájkjával kikényszerített megállapodás Jó alkalmat teremt
hetne az építkezésre, a munkaügyi kapcsolatok békés, tárgyalásos rendezésére, a különbözcS
elképzelések kiértékelésére. Valahogy a szakszervezetek Is úgy Jártak a MÁV vezet6ivel,
mint a FIDESZ a kisgazdákkal. Az. örökös békétlenség mögött a tehetetlenség, a JövcSkép nélküliség
és az egyéni érdekek érvényesítése húzódik meg.

Azért kell fenntartani a feszült biztosít maradéktalan kiszolgálá szintjén volt jelen, de a vezetés
séget és a félreértelmezésekből sát.
célja. mégis a „kilóra megveszlek"
adódó lebegtetést, mert l].incs más,
2000-ben is köztudott volt az módszere volt. A módszer ebben
amivel leplezni lehetne a munka infláció várható mértéke mégis hi- az évben is kísértett a 2,75% el
és koncepció hiányát.
osztási tervezeténél, de
Pótcselekvésként mindig A békétlenség mögött a tehetetlenség húzódik meg a hosszadalmas és néha
rúg egyet a munkavállalón és a telintézetnek nézték a munkavál meddő tárgyalások meghozták
szakszervezeteken, hogy az mél lalókat és ez erre az évre is jel eredményüket.
tatlankodjon, kiabáljon, mert lemző, de hát ez kormányzati poA viszonylag békésen elmúlt
nincs szervezet-átalakítás, nincs litika is.
őszi és az első 2001. évi hónap
A tavalyi sztrájk hatására indu azt sejteti, hogy a MÁV Rt. me
marketing, nincs fuvarozás, nincs
beruházás, a rosszabbnál rosszabb latból, kivagyiságból végrehajtott nedzsmentjének nincs igazán
menetrendekkel (csatla
munkája, nem tud mivel
kozási hiány, regionális A vezetés célja a „kilóra megveszlek" módszere foglalkozni és nem tud a
menetrendek hiánya, stb.) elri differenciálás bebizonyította és kormányzat felé időigazolást ad
egyértelművé tette a pofapénz ni, mert az idő telik-múlik és dol
asztja az utazóközönséget.
Az IC az elővárosi kényszer módszerét. A korábban szajkózott gozni is kéne.
forgalomra alapozza a személy munka- és teljesítményorientált
De mit, mikor és hol?
-KOTONAszállítási terveket, de ott sem differenciálás csak szólamok
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Akadálymentes
vasutas

A

,

cím nemcsak szó szerint értend6, hiszen
vitathatatlan: egy vasutas el6tt nem lehet
akadály. Annál inkább a mozgássérültek
el6tt, akiknek a Jelenlegi Magyarországon
óriási gondot Jelent kerekes székelkkel bejutni
egy-egy közintézménybe. A nyíregyháziak elége
detten nyugtázhatják: a vasutas mavel6désl ház
akadálymentesítése - az ország kulturális létesít
ményeit t�klntve az els6k között ..: Javarészt elkészült.

szabolcsi
megyeszékhely
Aegyre szépülő és nagy tervek
középpontjában álló vasútál
lomásától néhány száz méterre ta
lálható épületet vasutasok építet
ték társadalmi munkában, még
1916-ban. Azóta nem sokszor
érezhette a renoválás ízét. A máig
vasutas tulajdonban lévó, , örökös
bérletbe kiadott r intézmény ig�
gatója, 'Mester Zoltán tavály meg
fogalmazta a jelszót: széppé kell
varázsolni a nagytermet! Az öt
millió forintba kerülő felújítás
munkálatai közben - melynek so
rán az esztétikus külső mellett
mobil színpadot is kapott a helyi
ség - egy pályázatra lettek figyel
mesek. A Fogyatékosok Esélye
Közalapítvány pénzt kínált az
ilyen típusú munkákra, Jól jött a

tulajdonos részéról dr. Márkus
Imre, a Vasutasok Szakszervezete
elnökének gyors bólintása, amely
lyel engedélyezte a tervezett át
·alakításokat. Az elnyert 1,2 millió
forintot saját erőből háromra ki
egészítve elkészült a fóbejáratok,
az udvar és egy vizes blokk akaj
dálymentesítés;e;ami már h,asznál
hatóvá'teszi a ház egészét a moz
gásukban korlátozottak szamara,
A teljes befejezéshez ·azonban to
vábbi hárommillió forintra lenne
szükség, Nem panaszos szó ez,
hiszen elkötelezettekként így is
sokat áldoztak iiz alaptevékeny
ségből származó bevételükből er
re a folyamatra. Munkájukat a
MÁV Rt. éves szinten 1 millió fo
rintnyi költségtérítéssel támogat
ja, s Nyíregyháza városával is jó

A szegedi MÁV Nyugdíjas Klub mll
ködéséről szeretnénk 0nöket tájékoz
tatni, ugyanakkor kéréssel is fordu
lunk a szerkesztőséghez, hogy az
Önök lapján keresztül írásban mond
hassunk köszönetet mindazoknak,
akik tevékenységünket meleg szíwel
támogatják és mllködésünket nehéz
körülmények között is lehetővé teszik.
1999 Január elején a szegedi vasutas
mllvelődési ház 4 7 évi mllködés után vissza
került az egyház tulajdonába, azóta Szegeden
a vasutasságnak nincs önálló kultúrháza. A·
MÁV .Hazánk Énekkar", a MÁV Fúvós Együt
tes, a MÁV Könyvtár otthon nélkül maradt, a
nyugdíjasok és a nyugdíjasklub is költözni
kényszerült. A MÁV Igazgatóság segítségével
a nyugdíjas klub - ha rosszabb körülmények
között is - de sil<errel talpon tudott maradni.
A MÁV Rt. Területi Igazgatósága jelenleg is díj
talanul biztosítja a helyiséget a klub részére,
e nélkül a klub. nem tudna létezni.
Az elmúlt id6szak alatt a klub fennma
radt, sőt megerősödött! Jelenleg mintegy 80
fővel mllködik, havonta 4 klubestet képes tar
tani, amiből kettő zenés rendezvény. (A zenész
is nyugdíjas vasutas klubtársunk!) A 2000. év
ben rendezvényünkön átlagban 59 fő jelent
meg (lényegesen nagyobb létszámot nem is
bírna el a biztosított helyiségünk.) Rendezvé
nyeinken közösen emlékezünk meg az aktuá
lis ünnepekről, de e mellett ·megünnepeljük a
névnapokat és születésnapokat is. A fehér

a kapcsolat, amit egy
létező
közművelóqési
megállapodás és a szám
lán megjelenő 3,2 millió
forint bizonyít.
Meg is érdemli a figyelmet a
ház, melynek programjait tavaly
összesen 260 ezren látogatták. Jó
részt a vasutasok kulturális igé
nyeit elégítik ki működésükkel,
amellett, hogy a városlakókra is
odafigyelnek számos szakkör,
tanfolyarv. és testedzés szervezé
sével. Kertbarátok, méhészek,
horgászok, valamint a sakk és az
eszperantó szerelmesei gyűlnek itt
össze azok közül, akik már leve
tették az egyenruhát. Itt tartja
gyűléseit a vasutasok nyugdíjas
alapszervezete, közel 800 fős tag
sággal. A még aktív dolgozókra is
értendő: jelentős kedvezmények
kel vagy döntő többségben díjta
lanul vehetnek részt a programo
kon, s a 10 ezer kötetes. könyv
tárat is ingyen használhatják, A
vasutasok között is igen népszerű

az országosan egyedülálló képzé
sük - a város kitűnő középiskolai
tanárainak irányításával két év
alatt szerezhető ére_ttségi bizo
nyítvány. Eddig közel 30 vasúti
dolgozó tarthatta meg ennek kö
szönhetően az álláshelyét. A ma
gángimnáziumban fogyatékosok
is tanulnak, akik számára eddig
külön helyiséget kellett bérelniük,
jövőre azonban már megújult
nagytermükben
fogadhatják őket
f
l többi programón is, Ennek első
szép pillanata volt a számukra az
advent idején rendezett avatási ce
remónia, melyet a város és a Vas
utasok Szakszervezete vezetésé
nek megtisztelő látogatása mellett
nyíregyházi művészeti csoportok
műsora tett ünnepi hangulatúvá.
z ünnepek ugyan elmúlt*,
azonban a hétköznapok is
jelzik: nincsenek legyőzhe
tetlen akadályok a nyíregyházi
Vasutas Művelődési Házban.

A

Tarczy Gyula

asztal mellett ilyenkor van egy állomás ünnepségén, legutóbb pedig sikerrel
kis koccintás is, kevés süte szerepeltünk a VSZ nyugdíjas alapszervezeté
mény is kerül az asztalra a kö nek második félévi taggylllésén is.
zösből, vagy otthonról hozva. A Mindez a sikeres klubélet nem jöhetett vol
tagság túlnyomó része a VSZ
na létre, ha a munkában megfáradt, idős em
nyugdíjas alapszervezetének is
berek életét nem kísérnék figyelemmel vigyáztagja, maga a klubvezetőnk is . va, segítve a tényleges társak és vezetők. A
szakszervezeti kultúrfelelős. A MÁV Rt. Területi Igazgatósága és a VSZ Terü
tagság nem csupán vasutas
leti Képviselete ez é�n ajándékozással is
nyu�díjasokból áll, mert a VSZ
hozzájárul a nyugdíjasok karácsonyi ünnepsé
mál:; f szakszer vezetek nyugdíja géhez.
sait is befogadta.
Tisztelettel kérjük a Szerkesztőséget,
A klubban mindenki egyenlő, így a hajdan hogy az Önök lapjának segítségével írásban
Bukarestben magyar nyelvet oktató egyetemi
is köszönetet mondhassunk külön-külön a
tanár jól megfér az egykori vált66rrel, vasöntő
MÁV Rt. Területi Igazgatóságának, a VSZ Te
munkással, netán a vasúti középvezetővel. Ezt
rületi Képviseletének a karácsonyi ajándékért,
valamint azért a segítségért, amit eddig is
megadtak részünkre. Ezúton is kívánhassunk
jó egészséget és kérjük a segítséget a további
munkához. A .külön-külön" kifejezést nem vé
a tagságot egybekovácsolták a klubnapok és · letlenül fogalmaztuk ide a levélbe. Talán a je
a közös kirándulások. Gyakran látunk vendé
lenlegi helyzetben célszerllbb külön mondat
gül más vasutas klubokat is Szegeden, a pé
ban megköszönni valamit, nehogy valakinek
csi, a záhonyi és szentesi barátainkkal egyre
hátrányául szolgáljon az együttmllködés akkor
szorosabb a barátság.
is, ha azt őszinte emberi szeretet, jóakarat és
Klubunkban egyre jobban kiteljesedik a kul segíteni akarás szülte. De ez talán maradjon
a mi kis.közös titkunk! ·
turális téren végzett munka is, minden zenés
klubnapon kisebb kultúrmllsor is szokott len A szerkeszt6ség minden tagját nagy sze
ni. Van vegyes énekkarunk, vannak versmon retettel köszöntjük és kérjük támogatásukat
dóink, énekesek, színjátszók is. Klubunk sike köszönetnyi lvánításunk megvalósításához.
resen vett részt a békéscsabai tavaszvárón,
és. a szolnoki kulturális szemlén is képvisel a Szegedi MÁV Nyugdíjas Klub nevében:
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tettük magunkat. A kulturális tevékenység egy
re jobban túlnyúlik a klub keretein: vasutas
napon klubunk adott ünnepi mllsort Szeged

Barkó Pál
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NŐI ÉRDEKVÉDELEM

A

z örök Éva él bennük,
de vállalt feladataikat
mindig megújulva, kor
szeraen végzik. Ok a
VSZ Ndl Tagozata. VezetdJükkel, Hercegh Máriával beszélgettem.

ciót, a jogait, a lehetőségeit. Ezért a
tagozatnak az is feladata, hogy erre
neveljen, és lehetősége szerint te
gyen a női érdekek védelméért.

- Tapasztalataid szerint
milyen a tagozat megítélése?

- Vannak-e olyan esetek,
amikor a tagozatnak be
kellett avatkoznia bizonyos
ügyekbe?

- Az ismertségünk és az elismert
- Ma nincs olyan területe az éle
ségünk kezd olyan lenni, mint ami tünknek, amely valamilyen módon
lyet a kitartó munkánk eredménye ne érintené a nőket. A tagozatnak
ként megérdemlünk. A tagozat tízé rengeteg terület állhat és választot
ves évfordulóján készített, úgymond tan áll is rendelkezésre, úgymond a
leltár, amelyről az előző lapszámban beavatkozásra. Pontosan tudjuk,
is lehetett olvasni, nem kevés elvég hogy csak annyit szabad vállalnunk,
zett feladatot összegez. A
amennyit képesek va
rétegmunka nem mindig
gyunk elvégezni. A tago
Befolyasolasnak zat
, hitvallása, hogy a
hoz zajos sikert, látványos
h1vnam
él
tagozat
dolgokat meg kell olda
eredményeket. Ez a VSZ
tevekenyseget
egészének a dolga, de igen
ni. Ezért alaposan körüljárjuk szakmailag, ér
is ·hoz másfajta szemléletet,
odafigyelést, egyfajta látásmódo ; dekvédelmileg a felvállalt feladatot,
amellyel a körülöttünk zltjló esemé és me�keressük a me_goldást. Ha
nyeket vizsgáljuk. A megítélés elég soká élünk, talán elfogynak a
szubjektív. Aki tudja, ismeri a mun tennivalók. Előfordul azonban,
kánkat, az általunk elért eredménye hogy egy konkrét ügyben kell segí
ket, annak a véleménye abszolút po teni a helyi tisztségviselőnek. Ezt
zitív. Aki viszont nőként úgy érzi, csak akkor tesszük, ha a helyiek ki
hogy igazán nincs szüksége az ér fejezetten kérik. Nyilván ez a disz
dekvédelem ilyen szegmensére, an krimináció fokától is függ. Én be
nak a véleménye is olyan lesz. Nem avatkozás helyett befolyásolásnak
minden nő ismeri fel a diszkriminá- hívnám a tagozat tevékenységét.

�

Befolyásolni akarjuk a gondolko
dást, hogy egyre inkább nyilvánva
lóbb legyen, ami egyébként is az.
Nevezetesen, hogy egyenlők va
gyunk, de nem egyformák.

rem mondani, mi ismerjünk
és szeretjük egymást. Ez na
gyon jó.

- Miféle szervezetekkel
álltok kapcsolatban?

- Nyilvánvaló a kapcsolatunk a
szakszervezetek női rétegeivel. Ala
pító és egyik meghatározó tagjai va
- Milyen a kapcsolat a tagok gyunk az MSWSZ Női Tagozatá
között? nak. A FES rendezvényeinek állan
dó résztvevői vagyunk. Nyitottak
- Nos, ha lehetek egy picit büsz vagyunk bármilyen együttműködés
ke, elmondhatom, hogy ebben a tes re, ami a kérdések megoldását előre
tületben soha, de tényleg soha nincs viheti. Nem szabad elhallgatni vi
önzés, irigységtorzsalkodás. Van vi szont, hogy ma a civil társadalom
szont okos, tartalmas érvelés, önzet teljesen széttagolt. Mindenki tesz
len· munka és barátság, csupa nagy vesz, de nincs összefogás. Valahogy
betűvel. Elmondhatom, hogy a ta ez nem sikk. A szakszervezetek meg
gozatban tevékenykedők nemcsak mintha kimentek volna a divatból.
kollégákká, de igazán barátokká is Mindenki tudja, hogy adott esetben
váltak az idők során. Bia civilként elismert szerve
zonyosan nem lehetne
zet néhány tucat ember ér
Nincs
egyenló
ennyi eredményt elérni
dekeit védi. Mégis, ha a
eselye a női
akkor, ha mindez más
mindenkori hatalom esély
szervezeteknek egyenlőségi
képp lenne, hiszen itt
politikáját
nincs pénz, hatalom, dimegnézzük, nem ad egyen
csőség, ami általában motiválni szo lő esélyt a női szervezeteknek. Ki
kott. Van viszont egy fantasztikus érti ezt?!
�ö'.?!:isség. Ez a legfőbb értéke a ta
Ennek több oka is lehet: Vagy az
gozatnak. A mai érdek alapú világ van, hogy amit mondunk, nagyon
ban képesek vagyunk a szabadi éietszerú és a kisember érdekeit
dőnkből áldozni egymásra, egymá szolgálja, de az is lehet, hogy a
sért. Figyelünk egymásra, van sze munkavállaló nők problémájának
münk arra, hogy meglássuk, ha a · felvetése és megélése nem illik bele
másik körül elnehezül az élet. Nem a polgári világba.
teszünk nagy dolgot, csak ha igény
Veszely Emölce
li, megpróbálunk segíteni. Ki me-
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Tevéken sé i körünk:
•vontató járművek (dízelmozdonyok)
javítása, korszerűsítése, gyártása
• vontatott járművek fővizsgája,
főjavítása, átépítése, gyártása
• 4 tengelyes személykocsik
fővizsgája, átalakítása
• Bz motorvonatok javítása, korszerűsítése
InterPici motorkocsi
és vezérlőkocsi gyártása

Bzmot

MVJ

• láng- és plazmavágás
• nagypontosságú fémmegmunkálás
• szemcseszórás
• alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése·
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dén már ötödik éve, hogy az
A szülól< nyugodtak lehetnek, hogy
adóflzet6k adójuk 1%-át va
a gyerm ekük jó társaságban van
lamely· társadalmi szervezet,
alapítvány Javára felajánlhat
zönség részére szervezett rendez
ják. Közvetve vagy közvetlenül
vényeken
is, például gyenneknapi
,,kér6" szép számmal Jelentke
vagy Mikulásünnepségen is.
zik, mindenki saját értékítélete
alapján dönthet; van-e, s ha
- Hogyan lehet valaki
Igen, melyik az a szervezet,
g,erlllllkvasutas?
amelyet támoga
méltónak
tásra
- Az évente három
Évente három -alkalommal, februárban, Júliusban és szeptemberben induló alkalommal, vagyis
tart. A "váróllstá
tanfolyamainkra várjuk a negyedikes, ötödikes és hatodikos tanuló�t
sok" között több,
a februárban, júli
a vasúttal, Illetve
usban és szeptem
a vasutasokkal kapcsolatban lé történtek, és megkezdődött az ala
folyamatosan lehet számítani, a berben induló tanfolyamainkra
v6 szervezet van. Egyikük a
többiekre csak a hétvégeken, illet várjuk a negyedikes, ötödikes és
pítvány létrehozása.
Alapít
Gyermekvasutasokért
ve az iskolai szünetekben. Itt hatodikos tanulók jelentkezését,
vány, amelynek titkárát, Ma
- Mi a feladata, célja az jegyzem meg, hogy az úttörővasút személyes megkereséssel vagy
gony Zoltánt kértem fel: mutas
alapítványn•? fénykorában hétszáz volt a pajtá hirdetmények révén.
sa be a szervezetet.
sok és az ifivezetők létszáma.

SZERVEZET

Hegyek között,
völgyek között

- Az, hogy anyagi hátteret teremt- A Gyennekvasutasokért Alapít:- sen a gyennekvasutas pajtások
vány _ mondja Magony Zoltán _ olyan Íevékenységéhez, amely
1995. augusztus 24-i bejegyzésű, nem szorosan a vasúti szolgálat
alapítói a MÁv mint főalapító, il- · hoz kapcsolódik. Gondolok itt a
letve az Úttörővasutasokért Egye- - szolgálatban lévő pajtások napi
négyszeri étkeztetésére, csoportos
sület.
programok, kirándulások szerve
- Mi indokolta az alapítvány zésére, s bizonyos fokig az egyerr'
létrehozását? ruhára.
- A kilencvenes . évek elején a
gyennekvasút csillaga halványult.
Többen úgy gondolták, hogy a
rendszerváltozás után el is veszíti
a létjogosultságát. A MÁV Rt. ak
kori vezetésének, elmondásuk
alapján, nem volt reális elképze
lése arról, hogyÍln lehetne a gyer
mekvasutat sikeresebb pályára te
relni. Voltak azonban olyan régi
újlörővasutasok, akikben még él
tek a régi szép emlékek, és érez
ték, hogy ezt a kisvasutat valami
�en fonnában meg kell őrizni.
Igy 1994 szeptemberében meg
rendezték az első nosztalgia-na
pot. Azóta minden év szeptembe
rében újra és újra összejönnek a
régi pajtások egy kis szolgálatra.
A rendezvénynek nagy sikere
volt, hatására pozitív változások
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- Milyen az alapítvány

kapcsolata a MÁV Rt.
vezetésével?

- A mega!akulástól kezdve érez
zük a MAV vezetésének segítő
szándékát, és ez nagyban hozzá
járul a gyennekvasút fejlődésé
hez.
- Hogyan változott a
gyermekvasutasok létszáma a
megalakulás óta?
- A megalakuláskor kétszázötve
nen voltak nyilvántartásban, de
tényleges szolgálatot, iskolai el
foglaltságuk miatt, csak száz
nyolcvanan tudtak ellátni. A jelen
legi létszám négyszáz, közülük
háromszázhúsz gyennekvasutasra

- Milyen idó1cözönként .

kapnak szolgálatra
beosztást
·
a pajtások?
- Szolgálat ellátására történő be
osztást a csoportok létszáma hatá
rozza meg. A tizenöt csoport alap
ján csoportszolgálatot tizenöt na
ponként látnak el, bizonyos ese
tekben hétvégén és rendezvénye
ken. Kisegítő szolgálatra is lehet
jelentkezni.

- A vasúti szolgálaton kívül
szerveznek-e programokat a
pajtások részére?
- Igen, \l"annak csoportprogramok
az ifivezetők szervezésével. Ilye
nek például az uszoda- és mozi
látogatások, a kirándulások. Ha
vonta, kéthavonta minden csoport
részvételével vetélkedőket, túrá
kat szervezünk. A nyári szünetben
-kéthetes táborozás keretében szol
gálatot is ellátnak a pajtások.
Mindezeket figyelembevéve a
gyennekvasutas pajtásoknak he
tente legalább egy elfoglaltságot
biztosítunk. E programokon kívül
részt vehetnek még az utazókö'

Történt, ;:tmi történt - ami máskor is történni szo
kott -, miután János meg az asszony jótékony mély
álomba szenderült. Ámde a pajkos álomtündér tré
fából lelkifurdalásos álmot láttatott az asszonnyal,
aki rémületében „jaj, a férjem" kiáltással ugrasztotta
ki Jánost ágyból és házból a nyitott magasföldszinti
ablakon.
Az egyszeri kalauz szolgálata ismét úgy alakult,
Közben az asszony tovább álmodta jóra fordult ál
hogy a vonata éjféltájt érkezett a végállomásra, és mát. János most döbbent rá ott áll az udvaron egy
csak másnap kora reggel indult
szál atlétában, ruha meg lyukasztó
vissza a honállomásra.
nélkül. Így mégsem mehet szolgá
Kapott mindent, mi
A vonat személyzete ilyenkor
latba. Lesz, ami lesz, és - mert az
rendszerint az állomási laktanyában szájnak-szemnek ingere ablak magasan van - becsöngetett.
tért nyugovóra. Kivéve az egysze
Az asszony félálomtól kókadtan ta
rit. Jánosnak ugyanis ebben a városban lakott a ba pogatta maga mellett az ágyat. Hál Isten, nem feküdt
rátja, nem messze az állomástól. Jóskával együtt jár mellette senki, nyugodtan ment ajtót nyitni, hitte,
tak tanfolyamra, onnan a barátság. János tudta, hogy hogy a férje jött haza. Amikor meglátta Jánost ing
barátjával egy fordában szolgálnak, mégis úgy dön ben, glóriában, akkor tért igazán magához. - Hát te
tött, meglátogatja a házat, hiszen· eddig még mindig mit toporog�z itt az ajtóban, még meglátnak, oszt
szívesen látta a ház asszonya mindkettőjüket, nem óda a jó hírem? Még jó, hogy Jóska most tinálatok
kis örömére. Eközben a ház ura is megérkezett a végzett. Küldtem nektek egy kis disznótorost. Re
·saját vonata végállomására, az ország másik sarkába. mélem, ízlik a feleségednek a kóstoló, amit Jóska
János fogadtatása, ellátása ezúttal is a szokásos vitt neki a tegnapi disznótorosból.
volt, kapott mindent, mi szájnak-szemnek ingere.
Hegedűs Károly
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- Kóstoló

- A tanfolyamra jelentkezó1c

milyen százalékban lesznek
gyermekvasutasok?

- A tíz-tizenegy évesek számára a
vasúti nyelvezet néha nagyon bo
nyolult, de azok, akiknek van ki
tartásuk és végigjárják a tanfolya
mot, kilencvenkilenc százalékban
sikeres vizsgát tesznek.
- Milyen a kapcsolat a

szüló1ckel?

- A szülőkkel a nevelőtanárok és
· az ifivezetők tartják a kapcsolatot,
amely mindkét irányban jó. A
szülők nyugodtak lehetnek, hogy
a gyennekük jó társaságban van,
fegyelmet és felelősséget tanul a
szórakozáson kívül. Ezt ők érté
kelik is.
- Iskolákkal is ilyen pozitív a

kapcsOIIJt?

- Ez változó. Vannak olyan isko
lák, amelyek nem engedik el hét
közbeni szolgálatra a gyerekeket,
mert a koncepciójukba ez nem fér
bele, de az iskolák többsége segít'_
a pajtások szolgálatra történő je�
lentkezését.
- Hogy áll az alapítvány az

egyenruhával?

- Sarkalatos kérdést érintett. A
megalakuláskor átvett egyenruhák
között szinte minden olyan ruha
meitalálható volt, amelyet a
MAV-nál az elmúlt hanriinc év
ben használtak. Főleg a téli
egyenruhákkal vagyunk gondban,
hiszen ezek a sok tisztítás miatt
lassan teljesen elhasználódnak.
Szükségünk lenne új egyen- és
fonnaruhákra. Nagyon örülü�
minden támogatásnak, amelyet a
gyennekvasutas pajtások prog
ramjainak magasabb szintű támo
gatására használunk fel.

Fridrich Imre
A Gyermekvasutasokért
Alapítvány adószáma:
18075144-2-01
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Rövidesen választ is kapnak a kir
désükre, mert megérkezik Mannin
ger Miklós, a „Törekvés" tánc
együttes művészeti vezetője, neves
koreográfus.

A· koreográfus

Ki is ez a művészember, akit ily
szeretettel és figyelemmel vesznek
köriil, akit baráti öleléssel üdvözöl
a MÁV Rt. egyik kiemelkedő gaz
dásági társaságának, az Északi Jár-

ens6séges ünnepség volt K6bányán, a Törekvés Mavel6désl Központban. A rendszeresen odalátogató érdekl6dve
szemlélte, hogy a ház Ismert vezet6I és a "Törekvés"
táncosai izgatottan sürögnek-forognak, mint amikor rend
kívül neves személyiséget várnak vendégül.
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egyéni sikerét is meghozta: SZOT
díjas, MSZOSZ-díjas kitüntetése
mellett kiérdemelte az Érdemes
Művész címet is.
Boldog családapa, aki feleséget is
a tánccsoportból választott. Három
gyermekük két unokával ajándékoz
ta meg őket.
A „Tori" kis rögtönzött ünnepsé
gének hangulata az elérzékenyült

SZOT-dijas, MSZOSZ-dijas kitüntetése mellett kiérdemelte az Érdemes Müvész címet is
műjavító Kft. ügyvezetője, valamint győzelmet hozza számukra. Óriási
eredmény ez, mert ebben az időben
gazdasági igazgatója?
Manninger Miklós 1941. január a sok kitűnő néptánccsoport legyő
3-án született. Testvérbátyjával zése szinte elképzelhetetlen erőfe
1960-ban megalakítja a később ki szítést, művészi munkát jelentett.
A siker újabb, még nagyobb ki
magasló sikersorozatot megért tánc
együttest. Táncolnak és koreogra hívást jelentett Manninger Miklós
fálnak, ami az 1968-as Ki mit tud? nak. Egyre kiválóbb munkája alap---------------------------.

Kollégiumi
felvétel

Tízezer kötetes
házi könyvtár,
szabadtéri
sportlétesítmény,
tornaterem,
kondicionáló
terem áll
rendelkezésre

,,A VASÚT A GYERMEKEKÉRT"
ALAPÍTVÁNY SZEGEDI DIÁKOTTHONA
ALAP-, KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ ISKOLAI TANULMÁNYOKAT
FOLYTATÓ TANULÓK RÉSZÉRE KOLLÉGIUMI FELVÉTELT
HIRDET A 2001/2002 TANÉVRE.

A diákotthon a vasutas szülők gyermekeinek, a vasutas
nagyszülők unokáinak elhelyezését biztosítja, azonban felvételt
nyerhetnek nem vasutas szülők általános és
középiskolás gyermekei is.
A százéves múltra. visszatekintő intézet otthonos
környezetben teremti meg a nyugodt felkészülés feltételeit.
Tízezer kötetes házi könyvtár, szabadtéri sportlétesítmény,
tornaterem, kondicionálóterem áll rendelkezésre, a
kulturálódási lehetőségek széles választéka biztosított
(filmklub, zenehallgatás, virágkötészet, felzárkóztató és
tehetséggondozó foglalkozások, idegennyelvi szakkör, egyetemi
és főiskolai felkészítők).
A diákotthon számítástechnikai kurzusain a tanulók
ingyenesen szerezhetnek bizonyítványt komplex
számítógép-kezelői ismeretekből.
A számítástechnikai terem berendezései a gyakorlás
céljaira is rendelkezésre állnak.

FELVILÁGOSÍTÁS SZEMÉLYESEN, LEVÉLBEN ÉS TELEFONON IS KÉRHETŐ.
CÍM: 6725 SZEGED, BOLDOGASSZONY SGT. 44.
TELEFON: 06/62/420-361 VÁROSI, ÉS 06/14-07 VASÚTI.

ján (és természetesen remek tánco
sai segítségével) az együttese három
alkalommal Arany Minősítést ka
pott, s szintén háromszor elnyerték
a Kiváló Együttes kitüntetést is.
Számtalan külföldi vendégszerep
lésen vettek részt és nyerték el a kü
lönböző folklórfesztiválok első dí
Jait. Németországba, Franciaor
szágba olyan sokszor hívták az
együttest, hogy a kívánságot - a
Művelődési Központ véges anyagi
lehetősége miatt - nem is tudták
mindig teljesíteni.
Az együttes sikere a művész

Tisztelt Kolléganő!
Tisztelt Kolléga!

A

Magyar Szakszervez.etek
Országos Szövetsége a
szakszervezeti tlsztségvl
.
sel6k felkészítésének se
gítésére, a rászorulók közvetlen
támogatására 1996-ban létre
hozta a Munkásképzé
sért Alapítványt.

Az alapítvány célja:
■ a munkahelyekE;ln dolgozó társa

ik képviseletét, érdekeinek meg
jelenítését vállaló és munkavál
lalói képviselők, dolgozók munkaügyi oktatása, képzé
se, a munkahelyi konf
liktusok feloldására való
felkészítése,
■ a munkavégzéshez kapcsolódó
és egyéb tárgyú oktatások és
képzések, továbbképzések és
konferenciák szervezése, illetve
a meglévők támogatása révén a
képviseleti, érdekvédelmi
tevékenység megalapo
zása,

művészt pályája visszatekintésére
sarkallta, amelynek során méltatta a
Művelődési Központ mindenkori tá
mogatását, a vasút, ezen belül az
Északi Járműjavító vezetőinek segí
tőkészségét, és egyben köszönetet
mondott a megjelent táncosainak is.
Hatvanadik születésnapján is fia
talosan a táncért, a csapatért dolgo
zik. Kedves Miklós! Születésnapod
alkalmából minden jót kívánnak a
művészetedet csodáló vasutasok, ci
vilek és a művészetpártoló kollé
gák, akik· a barátaid lehettek.

Németh Tibor

■ az iskolai oktatások segítése, ki

egészítflse, a gyermekfoglalkozta
tás elkerülése, illetve visszaszo
rítása céljából az ifjúság védel
me érdekében a fiatal dolgozók
felkészítése sajátos jogaik isme
r tére, azok érvényesítésére,
■ a hátrányos helyzetllek és a ha
zai, nemzeti kisebbségek felké
szítése a munkavégzésre, ezzel
összefüggésben képzésük támo
gatása, jogaik megismertetése
és érvényesítésük elősegítése,
■ az idősek és nyugdíjasok mun
kavégzésének, s ezáltal életle
hetőségeik javításának előmoz
dítása érdekében számukra ok
tatás, képzés és átképzés szer
vezése, az ilyen tevékenységek
segítése.
Kérjük Önöket, hogy a 2000. adó
évre vo_natkozó SZJA bevallás so
rán a csatolt .Rendelkező Nyilatko
zat" kitöltésével járuljanak hozzá a
munkavállalói érdekek képviseletét
felvállalók felkészítéséhez.
A Munkásképzésért
Alapítvány adószáma:
18079083-1-42
Címe: 1068 Bp., Dózsa
György út 84/b.

Tisztelettel:

az alapítvány kuratóriuma
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gyán Józsefet, hogy lemondjon a
beígért köztársasági elnökségről, s
hogy megszavaztassa a kisgaz
dákkal a kétéves költségvetést.
Nem kizárt (de persze
Szappankoalíció ez nem állítás, csak feltételezés), hogy a mi
mindvégig tagadta, hogy Torgyán még sötét volt. S csak mélyen niszterelnök talán már tudott
Józseffel és pártjával kívánna ko egyetértő kanálcsörgést lehetett azokról a botrányos ügyekről,
alícióra lépni. S erre jó oka volt. hallani, még azt se tudtuk meg amelyek napi folytatásokban cse
Az Antall József vezette előző ezekről a megbeszélésekről, hogy pegtetve, ahogy egy szappanope
rához illik, most kerülnek nyilvá
jobboldali kormányban Torgyán mi volt a menü.
Orbán mindenesetre tudta, hogy . nosság elé. Mindenesetre a költ
és a Kisgazda Párt már fényesen
bebizonyította, hogy tökéletesen mit várhat Torgyántól, s bölcsen ségvetési végszavazás után a Fi
képtelen akárcsak partnerként is úgy intézte, hogy a kisgazda ve- desz számára a parlamentbe való
bejutás küszöbérté
alá szorult Kis
HA TÚLÉLÉSÜKRE KAPNAK VALAMILYEN ÍGÉRETET, A KORMÁNYT ÉS NEM TORGYÁNT FOGJÁK ke
gazda Párttal kötött
TÁMOGATNI. HOVÁ IS ÁLLHATNÁNAK A JOBBOLDALON, MINT A FIDESZ MELLÉ?!
koalíció már nem
létkérdés. A kisgaz
da megélhetési po
reli az emberek figyelmét a lé- részt venni az ország irányításá- zetésű minisztériumok a Fidesztől
- ban. Torgyán azonban a látványo- függetlenül működjenek. Aztán litikusok, különösen ha túlélésüknyegről.
Napjaink politikai szappanope- san vonalrndó Fidesz javára Torgyán követelőzött és utazott, re kapnak valamilyen ígéretet, ·a
rája a „Torgyán József leleplezé- visszaléptette esélytelen képvise- Pepó a kezdetektől botrányt bot- kormányt és nem Torgyánt fogják
se" címet viselhetné, ha ezeknek lőjelöltjeit, akik úgyse jutottak rányra halmozott, a miniszterei- támogatni. Hová )is'1 állhatnának a
a produkcióknak is lenne külön volna be a parlamentbe, de ha a nök pedig,, nagyon meg r,oit. a jobboldalon, mint a Fidesz m;llé?!
sténként a tévé előtt persze
címe, s nem a híradók szignálja rájuk �só töregé�szavazatok nerlf munkájúkka1 elégedve, a kisgazda
mindenkit az háborít fel,
után következne\ a napi folytatás. a Fideszt erősít&, hanem 'kárba- képviselők gépiesen mindig a
E
hogy mibe került a telek, a
Cseppet sem lepődnék meg, ha vesznek, Orbá� Viktor sem nyerte kormány mellett szavaztak, a szavilla, mibe lesz nekünk a
mire ez a cikk megjelenik, véget volna meg a választásokat. S_
vazataik árát némi alku után a JTii
lift, az úszómedence, hogy a Jóérne a sorozát, de azon se, ha még tán fehér asztal melletti tárgyalás pénzünkből állta a költségvetés.
Az egész szappanopera Iegérde- zsi, ha akkora a szája, miért mond
hosszan elhúzódna. Érdemes fel- után megköttetett a mai koalíció.
idézni a történet mára már fe- Ez volt a szappanopera meglehe- kesebb fordulata, ami megiut csak mindennap mást, hogy miből épít
led_ésbe merült kezdetét. A válasz- tősen érdektelen első és még so- hiányzott a képernyőkről, hogy kezik, és miért nem számol el
tási kampányban Orbán Viktor kadik része, mikor a képernyő mivel vette rá Orbán Viktor Tor- végre, s hogy a fia felvette-e a há
---------------------------------------- rommilli6nyi kenőpénzt, ami rá
adásul már eleve erre a célra kiutalt közpénzből származott. S a
néző azon is eltűnődik, ki lesz a
jobb kisgazda elnök, a Magyar
Rádiót szétverő Csúcs László, a
bemondónőként tündöklő Lieb
mann Katalin, vagy a magyar
honvédséget, szerencsére csak el
méletben, egy nyilatkozat erejéig,
szuronnyal az interkontinentális
rakéták ellen vezénylő Lányi
gy látszik, hogy a forgalmi szakmában te- a
munkáltatói
Zsolt. S csak néhány ldős ember'
vékenykedő vezetők közül néhányan meg- jogkört gyakor
borzong bele'. hogy parancsnok
irigyelték a legutóbbi lapszámunkban rész- lók eme köre is
ként utóbbi figura vajon mit tett
letesen ismertetett hótaposó-jogtap?só_,µe- � mételten kellően
volna a Don-kanyarban, s ma mi
vú alkalmatosságot, és a� 2000. évi bérinegtaka- · és feleslegesen
lyen háborús bűnök elkövetése
rításból rájuk eső összegből rögvest vettek is ma- felizgassa, csök
után próbálnák rehabilitálni.
guknak. Végtére is hó nincs, jog van, lehet ta- · kentve ezzel a
Igazán nem szeretném az esti
posni.
munkához való affinitásukat.
szappanoperában
gyönyörködő
Több állomásfőnökségről jelezték a munkaválAlkalmas továbbá arra, hogy az érintettek ismét
olvasó
szórakozását
elrontani. De
lalók, hogy átadták nekik a 2001. január l-jétől ér- bizonyítsák ország-világ előtt hozzáértésüket (csak
ha látunk, nemcsak nézünk, akkor
látnunk kell, hogy a folytatások
fordulatai mögött az a lényeg,
hogy a miniszterelnök egy olyan
_ párttal, egy olyan emberrel kötött
·vényes személyi alapbért tartalmazó Érte HUMÁNTRAGÉDIA az nem világos, hogy mihez).
szövetséget, amiről, akiről maga
Hangsúlyozni kívánom, hogy a forgalmi is tudta, hogy tőlük semmi jó nem
sítést. Ez eddig rendben is volna. A dolog
pikantériája, hogy az említett állomásokon a bérér szakigazgatóság illetékese a tőle elvárható gondos várható, s hogy tökéletesen alkal
sággal mindent megtett ezen nem kívánatos és jog matlanok a kormányzásra.
tesítőn új munkakörök szerepelnek.
Természetesen mindenki előtt - aki köteles szerűtlen események elkerülésére, úgy látszik, több
ármi lesz is a „Torgyán le
ségeiből, hobbyjából, vagy bármely indíttatásból egy esetben mindhiába.
leplezése" című szappan
edves Illetékesek! Lehet, hogy a végén mégis
kicsit is figyelmet fordít a munkajog hatályos sza
opera végkifejlete, azt tud
_
azoknak a szakszervezeti tisztségviselőknek
bályaira -, ismeretes, hogy ez meg nem enge<;iett
nunk kell, hogy a bent ma
lesz igazuk, akik azt hangoztatják: lehet
módon történő, ebből kifolyólag nem hatályosuló
radó és a sorozatból kikopott
ugyan, hogy a MÁV-nak humánstratégiája
munkaszerződés-módosítási kísérlet, ami összesen
színészek sztárgázsiját, s az
lesz, de hogy humántragédiája van, az biztos. Rá
két dologra alkalmas.
egész
produkció költségeit mi fi
Alkalmas arr�, hogy a mu,nkavállalókat - akiket kellene már_ jönni, hogy ennek az előadásnak a kö
zetjük
ki.
előzetesen, a VET tárgyalási eredményeire is tekin zönsége nem tapsol a produkció láttán.
szappanopera jó, mert szó
rakoztat. Eltereli a figyel
münket a valóságos élet
gondjairól. Olyan jó ag
gódni, hogy a kimondhatatlanul
hosszú nevű dél-amerikai fiatal
ember végre elnyeri-e választottja
kegyeit. Addig se kell foglalkozni
vele, hogy januárban mennyivel
emelkedett a rezsi, hogy az asz
szony is kosztpénzemelést köve
tel, meg hogy már megint milyen
félévi bizonyítványt hozott az a
büdös kölyök. A politikai szap
panopera meg azért jó, mert elte-

jLÁSS, NE CSAK NÉZZ!

Szappanopera

az-
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A megirigyelt
lábbeli
esete
,,
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Hó nincs, jog van,· lehet taposni
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tettel tájékoztattunk, hogy ez nem történhet meg -
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Politizáljanak-e a szakszervezetek?
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Nonszensznek tűnik

yerünk,
hányjuk-vessük
meg, gondoljuk végig a
,,Okosabb meghányni-vetni egy kérdést ane1kül,
címbe emelt kérdést. Azért
Nem pártpolitikáról, hanem
hogy eldöntenénk, mint eldönteni anélkül,
ajánlom ezt, mert bizonyá
szakszervezet-politikáról
van szó,
hogy meghánynánk-vetnénk."
ra lesznek olyan olvasók, akik azt
amely feltételezi a poli
(J. Joubert) ·
mondják, mit kell ezzel annyit va
tikai érzéket, ismerete
cakolni, persze, hogy kell politi
ket, a politikai kultúrát,
zálni. Akadhatnak mások, akik
hiszen a munkavállalói
Vannak persze másfajta kérdé fegyvereit, mint a pe
úgy vélekednek: a szakszerveze sek, régebbi problémák és újon tíció, a tüntetés, a
érdekvédelem nem ste
teknek nem az a dolguk, hogy po nan jelentkező dilemmák is. Ho sztrájk.
ril viszonyok között,
litizáljanak, erre ott vannak a pár gyan lehetne megállítani a taglét
kizárólag szakmai ala
A
századforduló
tok, a politikusok. A szakszerve szám apadását, növelni a szak éveiben született szak
pon zajlik, hanem át
zetek érdekeket védjenek. Képvi szervezetek vonzását, a szolidari mai
szövi azt megannyi po
szervezetekből
seljék, érvényes{tsék a munkavál.: tás érzését, a szervezett erőt, az létrejöttek az olyan or
litikai érdek, szándék,
lalók, a szakszervezeti tagság ér összefogást.
akarat és törekvés. Az
szágos központi szö
.dekeit. Egy harmadik nézet lehet
Kellenek-e platformok a szak vetségek 1903-ban, mint a Ma uniós csatlakozás problémakörét,·
ez: nem az a kérdés, hogy politi szervezetekbe, ha nem miért, ha gyarországi Vas- és Fémmunká tennivalóit ismerve, egyáltalán
záljanak vagy ne politizáljanak, igen, milyenek legyenek azok? sok Központi Szövetsége, a Ma napjaink nemzetközi körülmé
hanem az, hogyan politizáljanak? Milyen legyen a szakszervezetek gyarországi Építőmunkások Or nyeire gondolva, szinte non
Mint általában, az ördög ezúttal viszonya a politikai pártokhoz? szágos Szövetsége (a MÉMOSZ), szensznek tűnik az apolitikus
is a részletekben van, hiszen ha Melyik párttal milyen kapcsolatot majd· a Földmunkások Országos szakszervezeti tisztségviselő. Ar
csak egy pillantást vetünk a cím alakítsanak ki? Ezen a ponton em Szövetsége, a Magántisztviselők ról már nem is szólva, hogy újabb
ben szereplő kérdésre, újabb kér lékeztetni kell arra a meglehető és Közalkalmazottak Országos parlamenti választások előtt ál
dőjelek ágaskodnak bennünk. sen elterjedt álláspontra, miszerint Szövetsége.
lunk, amikor - mint tudjuk -, még
Mert mi van akkor, ha a kormány minden párttal egyforma(?) távolszakmai szervezkedés fon inkább kiéleződnek a társadaszakszervezet-ellenes
tartósan
lompolitikai kérdések
tos állomása volt,
ságot kell tartaniuk a
magatartást tanúsít a kampányoló pártok,
szakszervezeteknek.
hogy
az·
tekintélyelvű törekvé
· szervezetek, politiku
Eszerint tehát a szak
MSZDP kezde
A
kormány
Írják
meg,
seitől vezéreltetve -,
de a választópol
szervezeteknek ugyan ményezésére - megala
mondják el sok,
visszaél
visszaél erőfölényével
gárok között is.
úgy kell tekinteniük a kult a Szakszervezeti
és az érdekvédők véle eröfö I ényével MIÉP-re, mint ai Tanács {Szaktanács), véleményüket!
Ezek a felismerések
ményének figyelembe
nem újak, s nem is
MSZP-re? Akik így amelyben a szakmai
vétele nélkül szétveri
gondolkodnak, s ezt a felfogást szövetségek - fenntartva autonó csak tőlünk származnak. A Villa
az érdekegyeztetés intézményes terjesztik, azok a szakszervezetek miájukat - tömörültek a tőkések mosenergia-ipari Dolgozók Szak
rendszerét, vagy módosítja a semlegességére, függetlenségére, kel szembeni közös érdekeik kife szervezeti Szövetsége legutóbbi
Munka törvénykönyvét, megkur- • önállóságára, szakmaiságára hi jezésére, a szervezkedésre, az kongresszusuk határozata alapján,
títja a szakszervezeti jogosultsá.: vatkoznak. Arra, hogy ellenkező erők összefogására. Közös eszmei Forró drót című lapjukban, egész
gokat, lehűti, jegeli a társadalmi esetben támadhatóvá válnak a alapon, így épültek ki a szocialis éven át (2000-ben) arról vitatkoz
párbeszédet? Mert mi van akkor, szakszervezetek, a tagság elpártol ta munkásság szervezeti keretei, tak, hogy milyen legyen a viszo
ha ezt a gondolkodásmódot és stí tőlük.
org_anizációs formái, a szakszer nyuk a politikához, vagyis: ho
lust átvéve, a munkáltató is dik
vezet így vált a magyar társada gyan politizáljanak. A tanulságos
tálni akar, rugalmatlanul, kompro
lom legszervezettebb tömegmoz eszmecsere tapasztalatait aztán
misszumkészség nélkül tárgyal,
galmává, a szociáldemokrácia sta egy országos értekezleten össze
vagy elveti a tárgyalásos megol
bil bázisává. S ezzel a társadalmi gezték, meghatározva az ebből
dást, s inkább a konfrontációt ke
tényezővel a burzsoáziának is szá adódó feladatokat. Itt és most a
resi, leckéztetni akar?
mi szerkesztőségünk is ehhez ha
z ilyen nézetek szószólói molnia kellett.
azonban vágy nem ismerik
A kezdetekre, a gyökerekre sonló polémiát kezdeményez, in
a szakszervezeti mozgalom azé,rt kell emlékeznünk, mert- el dít el, dr. Márkus Imre elnök tá
több, mint száz éves törté térő körülmények közepette, de - mo;atásával, a VSZ vezetésének
netét, vagy nem ak;arnak emlékez ma is kapitalista viszonyok között egyetértésével.
Ezért arra kérjük szakszerveze
ni a történelmi tényekre. Arra, élünk, s a szakszervezeti mozga
Talán megszeppent kisdiákként hogy a XIX. század második felé lom évszázados. tapasztalatait tünk tagjait, aktivistáit és tisztség
viselkedjenek a szakszervezeti ve ben a kapitalista gyáripar Magy·ar hasznosítani lehet a munka-tőke viselőit, hogy vegyenek részt e
zetők, ha nem készül kollektív országon is kitermelte a szocialis ellentétének kezelésében, a globa nyilvános, közös gondolkodás
szerződés, vagy egyoldalúan csak ta munkásmozgalmat. Az 1867-es lizálódó világban is. Egy tetőtől ban, írják meg, mondják el véle-

A

.
A

Nem akarnak
emlékezni a tényekre""

Ölbe tett kézzel
kellene ülni?

A szakszervezetek nem lehetnek semlegesek, az érdekvédól< nem lehetnek közömbösek
a munkáltató érdekei köszönnek
benne vissza, netán menetközben,
a határidő előtt felmondják az alá
írók? Ölbe tett kézzel kellene ülni
akkor, amikor növekszik a mun
kavállalók félelme, egzisztenciális
bizonytalansága, kiszolgáltatott
sága, romlanak a munkakörülmé
nyek, a szakszervezetek működési
feltételei, gyengülnek az érdekvé
delem pozíciói és retorziók követ
keznek a jogos érdekérvényesí
tésre?

kiegyezés után létrejöttek az első
munkásszervezetek, az önképző
és önsegélyező egyletek, megala
kult az általános Munkásegylet,
majd a Magyárországi Munkás
párt. ' 1890-ben megtartotta 1.
kongresszusát a Magyarországi
Szociáldemokrata Párt (MSZDP),
miközben megjelentek az első új
ságok s a „bérrabswlgák" a gaz
dasági harc mellett tanulgatták a
politikai küzdelem formáit, kezd
ték használni az érdekharc olyan

talpig átpolitizált társadalmi kör
nyezetben - ráadásul jobboldali
kormányzás idején - a szakszer
vezetek (mint társadalmi szerve
zetek!) nem lehetnek semlegesek,
az érdekvédők nem lehetnek kö
zömbösek egyetlen olyan társa
dalmi, gazdasági, kulturális ese
mény, fejlemény, jelenség iránt
sem, amely érinti, befolyásolja a
munkavállalók, a nyugdíjasok, a
szervezett dolgozók életkörülmé
nyeit.

ményüket e fontos és vitatott kér
déskörről. Ismét mérlegre tehetjük
nézeteinket, javaslatainkat, gya
korolhatjuk vitakultúránkat és
tisztázhatunk, kibeszélhetünk ma
gunkból számos - a nápi szak
szervezeti munkában értékesíthe
t9 - belénk szorult problémát.
Ugy, ahogy ezt legutóbb a magyar
szakszervezetek helyzetéről szóló
eredményes vitával tettük.

Kárpáti Sándor
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A jövő
vasútja

A Japán Vasút kísérleti pályáján már 1999.
kísérletek folynak az ún. ,,Aero
K6t pár szárnnyal
április 14-én elérték egy ilyen vonattal az 552
Train"-nel, amely a ·1evegő
van ellátva,. ••ly hordképességén alapszik nagy
km/óra legnagyobb sebességet. A gyakorlat
ban 160 km/óra sebesség az, amikor elkezdő
sebességnél. Ez a jármű két pár
kb. 10 C11
dik a járművek lebegése, ahogyan egy repülő
szárnnyal van ellátva, amely kb.
tartja
gépnek is el kell érnie egy bizonyos &ebességet
10 cm magasságon tartja a jár
Jánnlvet
a földről való felemelkedésnél. A figyelmes
művet. A szárny' a jármű irányíutas észleli a lebegésbe való átmenetet a kör
tására is szolgál, miután a pályát
!készült Japánban a Tokló-0saka
nyező zaj hangváltozásából, a cél azonban az,
vonal, amelyen a mágneses lebeg szegélyező falra támaszkodik, valamint ez
hogy a jármű belsejébe hatoló hanghatás meg
gondoskodik a villamos energiával való ellá
tetés
technikáját
alkalmazzák.
felelő szinten maradjon, megőrizve a jármű
Ezeknek a vonatoknak a gyorsulá tásról is. A kísérletek olyan irányban is foly
stabilitását és az utasok kényelmét. Elképzel
sa háromszor nagyobb a hagyományos nak, hogy az üzemeltetéshez felhasználják a
hető ·ennek a technikának a fantasztikus előnye
napenergiát és a légturbinát. Az ilyen jármű
technikájú, nagysebességa vasutakénál.
a 450 km/óra sebesség eléréséhez szükséges
üzembehelyezés�t
2020 körül tervezik. Addig
Indulásnál 90 másodperc alatt képes el
rendkívül rövid idejű (90 másodperc) gyorsu
még két problémát kell megoldani. Az ,,Aero
é_rnl a 450 km/óra sebességet.
lás által, különösen gyakori megállásoknál. Ez
Train"-nek 250 km/óra: sebességet kell elérnie
úgy következik be, hogy elmarad a mechani
még nincsenek teljes mértékben kihasználva. a felemelkedéshei és a nagy sebesség által
kaí súrlódás, mivel az elektro-magnetikus le
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy nagy keltett aerodinamikai zajhatást csökkenteni
. begés a járművet körülbelül 10 cm távolságra sebességnél az aerodinamikai jelenségek túl kell.
tartja a pályától. Ennek eléréséhez azonban
Lehet, hogy a vasúti technika 30-40 év múlsúlyba kerülhetnek, és döntő hatást gyakorolmintegy háromszor annyi
va teljesen átalakul, és a
energia szükséges, mint a
hagyományos vasúti sze
Az elkövetkezö évek legfontosabb kérdése az, hogy megtalálják relvények már csak mú
hagyományos vonatoknál.
Az elkövetkező évek legaz energiafogyasztás csökkentésére irányuló müszaki megoldást zeumi tárgyak lesznek. A
fontosabb kérdése az, hogy
szakértők azonban szkep
megtalálják az energiafogyasztás csökkentésé hatnak mind a hagyományos, mind a mágne tikusak és úgy vélik, hogy a kerekeken gör
ses lebegtetésű technikánál.
re irányuló műszaki megoldást.
dülő vonatok még legalább 50-60 évig' ural
A vasúton elért gyorsasági világrekord A jövő vasútjának kialakítása nem ismer ha kodó szerepet fognak betölte!Ü a vasúti tömeg
amelyet a francia TGV-nél értek el 515,3 tárokat. Franciaországban már a 70-es évek közlekedésben.
km/óra teljesítménnyel - világosan megmutat ben létrehozták a légpárnás járművet, amelyet
(La Vie du Rail, 2001. január 3.)
ta, hogy a kerék-�ín kapcsolat fizikai határai turboreaktor működtet. Japánban előrehaladott
Hajós Béla
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Targyalni akarnak
a szakszervezetek
�

.

A francia vasút (SNCF) 2000.· évi
A 2001-ben előirányzott veszteség
pozitív eredménye főként a forgalom hez hozzájárul az is, hogy egyrészt
és a bevételek növekedésének kö 600 millió frank állami támogátás
szönhető, ami több, mint 8% volt a marad el, másrészt az új ,,mediterrán
fővonalakon és közel 7% a teherfor TGV" (nagysebességű) vonal üzem
galomban. A 2001. év várható ered behelyezése is megterheli az SNCF
ménye kevésbé mutatkozik biztató számláját. A vállalatnak ugyanis 2001
nak, a közös használatú vonalak ille júniusától kezdve 594 millió frank ille
téke és az új infrastruktúrák érték téket kell fizetnie az RFF-fel (pályavas
csökkenése miatt. A vasutas szl}kszer út) közösen üzemeltetett új infrastruk
vezetek közös felhívással fo.wultak a túra használatáért. Az új vonal forgal
mából eredő nyereség azonban csak
francia vasút (SNCF) elnökéhez.
Tavaly 111 millió frank tiszta nye 2003-ban mutatkozik majd. A beruhá
resége volt az SNCF-nek,
zások előirányzata is növe-·
86,76 milliárd frank üzleti 111 millió :rank kedni fog - 9 milliárd frank
forgalom mellett. A 2001.
tiszta nyereség lesz 2001-ben, az előző évi
6,9 milliárddal szemben.
évi előirányzatok azonban
208 millió frank veszteséggel számol
A személyzeti állomány növelését
nak, 87,24 milliárdos üzleti forgalom úgy. hajtják végre, hogy a létszám
nál. A vasút ráfordításait az is növeli, többletet főként az üzemeltetésnél, a
hogy a 35 órás munkahét bevezetésé vontatásnál és a gördülőanyag terüle
vel mintegy 25 ezer fővel kellett nö tén állítják be, míg a központi szol
velni a személyzeti állományt, ami gálatnál a létszámot csökkentik. Az
2001 végére a jelenlegi 174 ezer 700- SNCF úgy tervezi, hogy a személy
ról 174 ezer 950-re fog emelkedni.
zeti állományt az elkövetkező két év
Ezek az előirányzatok az SNCF ben 5720 fővel növeli. A szakszerve
költségvetési tervezetéből adódnak, zetek úg)'. vélik, hogy ez túl csekély
amelyet december 15-én terjesztettek létszámnövekedést jelent, különösen
elő a vállalat központi bizottságához a hálózat forgalmának teljes beindu
és 20-án az igazgató tanácshoz. A lásakor, ezért tanácskozást javasolnak
kedvező eredményekhez sorolták azt · összehívni az SNCF központjának ta
is, hogy 2000-ben - 1991 óta először nácsterében.
- nagyobb baleset nem történt a fran
(La Vie du Rail, 2000. december 20:)
cia vasutakon.
Hajós Béla

magasságon
a

Ami késik, az
bekövetkezik
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apunk múlt év Júliusi és augusztusi egymást kö
vet6 számaiban - eddig teljesen szokatlan mó
don - szó szerint azonos tartalmú cikk Jelent
meg „Hatáskör-Átadó" címmel.

A tájékoztató jelleg(/ írással akkor az volt a cél, hogy

minél szélesebb körben ismertté váljon az Országos Nyugdí.f
biztosítási Főigazgatóság intézkedése a kivételes méltányos
sági nyugdíjemelés megítélési jogának összevonásáról, korlá
tozásáról. Ez. a váratlan és érthetetlen intézkedés elvonta va
lamennyi megyei igazgatóság, ,így a MÁV Nyugdíj Igazgatóság
méltányosság gyakorlási jogát is, bár ez sok éve jól, megbíz
hatóan és az érintett rászoruló, méltatlan helyzetben élő nyug
díjasok megelégedésére jól m0ködött.
Érthet{i volt tehát, hogy a nyugdíjasok és érdekvédelmi
szer vezeteik nyugtalan várakozással fogadták a kérelmek új
módon történő elbírálását. A hozzájuk földrajzilag is közelebb
m0ködő, élethelyzetüket is jobban ismerő hivatalok iránt na
gyobb _volt a bizalmuk, amit a kialakult gyakorlat váltott ki.
A MÁV Nyugdíj Igazgatóság nyugdíjasai ezúttal immár
másodszor szenvedték el ez irányú hatáskörük megvonását.
Első esetben az Országos Nyugdíjas Szervezet erélyes fellé
pésére ezt a jogot visszaadták. Akkor még csak nem is sejt
hettük, hogy ez ismét bekövetkezhet, sőt magát a kivételes
méltányossági nyugdíjemelés intézményét is megszüntetik.
Márpedig a XXI. század első napjaiban ez történt.
A nyugdíjasok aggodalma, nyugtalansága, félelme sajnos
nem volt indokolatlan, nem sokáig m0ködött a központi mél
táriyosság gyakorlásának rendszere. Nyilván nem munkaerőhi
ány miatt.
A nyugdíjasokon megint találtak elvonható, .megtakarít
ható" anyagi forrást, igaz mindössze háromszázmilliót, miköz
ben boldog új évet kívántak nekik, amúgy családcentrikusan.
Miért lettek méltatlanná a rászorultak arra a néhány kiló
kenyérrel, krumplival többre? Mi jön még?

Hegedíís Károly

MAbfAI

l /1' 1

_NY_UG_DÍ_JP_E ,NZT_Á_R
________
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apunkban sorozatot lndi
tottunk, ámely a Vasutas
Önkéntes- és Magán
nyugd�pénztárral kwá�a
megismertetni az Olvasót.
Mostani cikkünkben a tagság
el6nyelr61, a mdködés garan
ciáiról, Illetve a befizetett tag
díjakról szólunk.
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Néhány szót a Vasutas
Onkéntes és Magánpénztár
SZ4KSZERÜ�PON!OS
tagsági elönyeiró1
ES MEGBIZHATO

e A MÁV Rt., a GySEV Rt. munkavállalói
esetén az önkéntes pénztári tagoknál a 4%
egységes tagdíjból a munkáltató által átvállalt
rész 2,72%.
• Magánpénztári tagoknál a tagdíj fizetése
nem jelent új kiadást.
• A többlet tagdíj mindkét pénztári tagság
nál teljes egészében az egyéni számlára, a fe
dezeti tartalékba keriil.

Adókedvezmények:
Az önkéntes pénztári tagoknál az összevont
adóalap adóját csökkenti az adóévben a pénz
tártag által befizetett önkéntes tagdíj és támo-

· • Szakszerű, pontos és megbízható az ad
• A Pénztár referenciákkal, nagy szakmai
tapasztalattal rendelkező folyószámla vezető, minisztrációs és gazdálkodási tevékenység.
• A vasutas nyugdíjrendszer 1861 óta mű
letétkezelő bankkal és vagyonkezelőkkel dol
ködik, ma 142 ezren kapnak innen nyugdíjat.
gozik.
. • Az állami nyugdíj mellett kialakított ön
• A megtakarításokat a pénztártag egyéni
számláján tartják nyilván. A befizetett összeg kéntes és magán nyugdíjrendszer hármasa a
hozamot termel, amelyet negyedévenként ír teljes körű nyugellátást biztosítja szoros
együttműködésben.
nak jóvá az egyéni számlán.
• A pénztár mö�ött olyan nagy munkáltatók
• A három éves.tagsági viszonnyal rendel
•kező önkéntes pénztári tag részére tagi köl állnak, mint a MAV Rt., a GySEV Rt. és a
MÁV kft-k
csön nyújtható.
• Szabadon választható a pénztár, későbbi
• Nyomon követhető a befizetés.
• A pénztártag követelése a pénztártag. tu ekben nyitva áll a pénztárváltás lehetősége.
lajdona, amelyre kedvezményezett jelölhető, .-----------------
illetve örökölhető.

Magánpénztári tagoknál az összevont adóalap adóját csökkenti az
adóévben a pénztártag által befizetett magánpénztári tagdíj 25%-a
gatói adomány együttes összegének 30%-a, de
legfeljebb évente összesen 100 ezer Ft, illetve
130 ezer Ft awknál, akik 2020. január l -je
előtt töltik be az öregségi nyugdíj-korhatárt.
Magánpénztári tagoknál az összevont adóalap
adóját csökkenti-az adóévben a pénztártag ál
tal befizetett magánpénztári tagdíj 25%-a. Ha
a pénztártag a 6%-os mágánpénztári tagdíjat
maximum 4%-al kiegészíti, a 6,%-on felüli
rész 30%-a tovább csökkenti az adóalapot.
• Magánpénztári tagságnál a nyugdíjjára
dék kifizetésére állami garancia van.
• Biztonságos a Pénz� befektetési politikája.

• Az egyéni számlán lévő összeg végrehaj
tás alá nem vonható- A pénztártag és a pénztár
hitelezői nem tarthatnak rá igényt.
• Egyszerű-a belépés és belépési díj riincs.
A munkavállalónak a belépés után nincs teen- ·
dője, a pénztár értesíti a bérszámfejtést a pénz-_
tári tagságról és· a tagdíj levonásáról.
• Kiépített kapcsolatrendszer van a mun
káltatókkal a tagdíj levonása és egyeztetése ér
dekében.
• Lehetőség van a pénztár tisztségviselői
vel, munkatársaival és a küldöttekkel a köz
vetlen kapcsolatfelvételre.

A pénztár mögött olJan nagy munkáltatók állnak, mint
a MÁV Rt., a GySEV Rt. és a MÁV kft-k

Tisztelt Olvasóink!

J

anuári lapszámunk megjelente
tésekor úgy tűnt, pontot tehe
tünk egy igen kényes ügy végé
re. Rosszul gondoltuk, mert a
�zerkesztőség előző vezetője - szá
munkra érthetetlen módon: jogi kép
viselője útján - a következő helyreigazítási
kérelemmel fordult hozzánk.
,,A Magyar Vasutas 2001. januári szá
mában Postaládánkból cím alatt olvasha
tó közlemény valótlanul állította azt, hogy
a régi lapvezetés (amelynek a fogalmaz
ványból is felismerhetően Szalai Csaba a
főszerkesztője} 'félreértésen alapuló és el
lenőrizetlen információt' tett közzé. Ezzel
szemben · a valóság az, hogy Bíró Zoltán
érdekvédelmi panasza szó szerint, el
lenőrzött közlésben jelent meg a Postalá
dánkból címszó alatt."
A szerkesztőség változatlanul fenntartja
azt a véleményét, miszerint az érintett mun-

kavállaló levelében tett sú
lyos, nevesített állítások kor
rektségét - a mtísik érintettnél
- ellenőrizni kellett volna, mi
előtt az ügy publicitást kap.
Ezt támasztja alá az a mun
káltatói levél is, amely a bir
tokunkban van, s amelyet a
munkavállaló érdekében és
védelmében nem véletlenül
nem tettünk és nem teszünk közzé. Úgy
gondoltuk, az általunk választott megoldás
elsimítja azt az ellentétet, amelyet nem sze
rencsés a nyilvánosság elé tárni. Úgy tűnik,
hogy a munkáltató ezzel a megoldással kul
turáltan, hallgatólag egyetértett. Mind a lap
kiadója, mind a szerkesztőség úgy határo
zott, hogy - tekintettel a Magyar Vasutas
több, mint százéves múltjára - a jövőben
csakis olyan, panaszokat tartalmazó levele
ket teszünk közzé, amelyek tartalma a saj
tóetika szabályainak megfelelően· tárható a
nyilvánosság elé, és utólagos vitákra nem
szolgáltat alapot.

Dr. Márkus Imre

Veszely Emól<e

,Alapítványok
támogatása

1�

Szja törvény alapján a személyi
Jövedelemadó meghatározott ré
szét (1-1%) az adózó rendelkezése
zerlnt felajánlhatja alapítványok,
Illetve egyházak Javára.

Kérjük, hogy adójának - családtagjai adójá
nak - 1%-ával segítse a vasutas dolgozók,
nyugdíjasok, gyermekek helyzetének javításá
ra létrehozott alapítványokat.

KÉRJÜK, SEGÍTSEN!

A Vasutasok Szakszervezete által
alapított alapítványok:
• Vasutas Intézmények Nyugdíjasait Tá
mogató Alapítvány. Célja: rendkívüli élet
helyzetbe került vasutas nyugdíjasok segíté
se. Adószám: 19666378-1-42
• Vasutas Kulturális Alapítvány. Célja:
vasutas művelődési közösségek segítése.
Adószám: 19666512-1-42
• Alapítvány a Vasutas Fiataioknak. Cél
ja: a vasutas ifjúság helyzetének feltárása,
elemzése, javítása.
Adószám: 19637389-2-42

A MÁV által alapított
,,A vasút a gyermekekért" Alapítvány cél
ja a vasutas gyermekek életkörülményeinek
javítása. Adószám:18056680-2-42

A rendelkező nyilatkozatot kitöltve, lezárva,
néwel, lakcímmel, adóazonosító jellel ellá
tott, posta szabvány mérető borítékban,
munkáltatói elszámolás esetén a munkálta
tónak kell leadni március 25-ig, vagy egyéni
bevallás esetén az adóbevallással együtt az
APEH-nek kell megküldeni.
Segítségüket a rászoruló nyugdíjasok, fiata
. lok, gyermekek nevében el6re is köszönjük.
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kézlrat tanúsága sze
(megfejtendó
rint
vízsz. 1. 1823. január
22-én fejezte be a
(megfejtend6)
megírását..
Függ. 10. Ez a nap 1989-t61
a (megfejtend6) függ. 1.

11. Ez a vízsz. 10. - Pitykés;
12. Keret - Erodálódó - Kettős
betű; 13. Kronométeres
FÜGGŐLEGES: 1. Megfej
tendő; 2. dőszak - Gazdasági

Társaság - Afrikai állall} - Per
zsia; 3. Védelmező - Allatlak
- Vegyjele: Cl - Ágnes - An
dok állata; 4. Hangtalanul lát VÍZSZINTES: 1. Római 1000 Tyúk jelzője is lehet --' Politikai
- Megfejtendő;- 2. Ütőér - Kert szervezet rendezvénye; 5. Biz
része; 3. Főúri cím - Eredmé tosító - Nagyképű - Jód vegy
nye; 4 . ...Miklós építész - Ró jele; 6. Becézett Ilona keverve
mai számok - ...Francisco; 5. - Dönt - Barát népiesen; 7.
Élősködő - Legnagyobb ban Spanyol autójel --. Debreceni
kunk - Fizimiska; 6. Egyik TV Közlekedési Vállalat - Ittas ·_
csatorna - Sándor� Ferenc - Málló; 8. Francia férfinév - El
Mai ember hangzói - Magyar ső betűnk - Női név· - Zoltán
autójel; 7. Összehangolni; 8. - Hegy leve; 9. Hátulja - Olasz
Pattogó - Ajkam; 9. Francia · férfinév - Kosárban van!; 10.
folyó (fon.) - Néme Vali - Megfejtendő - Kötőhang
...Man - Nitrogén vegyjele;
10. Protestáló - Urán vegyjele;
Készítette: Bánszegi József
Előző feladványuk helyes megfejtése:
,,FÜSTMENTESEK AZ INTERCYTIK"

A helyes megfejtést beküldők közül a nyertes:
TÓTHNÉ BUDAI ÉVA - Szeged
Nyereménye: a napokban megjelenő Tornádó Csal•
di Regényújság negyedéves előfizetése. Gratulálunk!

Sportnap
a hegyalján

K

Az alapszervezetnek
nincs elég anyagi for
rása, pénzbeli támo
gatást pedig máshon
nan nem kaptak

öztudott, hogy az emberi a szerencsi alapszervezet csapatát is
kapcsolatok elmélyítésére, hasonló rendezvényre. A csapatküz
ápolására, az egymás iránti delmek közben beszélgetve Erdősi Jó
tisztelet és megbecsül�s ki zsef VSZ titkárhelyettes, és Szabó
fejezésére legalkalmasabbak a kö Zoltán. a MOSZ szerencsi ügyvivője
zös verse11yek, rendezvények, elmondta, hogy a közös rendezvények
ahol háttérbe szorulnak a hovatar nem ritkák a szakszervezetek tagjai
tozásbeli különbségek. Ennek je- között, hiszen családtagjaikkal már
többször szervez
gyében és szelle
mében szervezte
tek tokaji kirándu
lást és más össze
meg harmadik al
kalommal 2001.
jövetelt. Itt az em
beri kapcsolatok
január 13-án a
rendezettebbek,
VSZ Szerencs ál
lomási alapszer
mint fentebb.
- A jövőben sze
vezetének két ve
zetője, Tokár Jó
retnének egy na
zsef és Erdősi Jó
gyobb szabású tor
nát is szervezni, zsef a kispályás
a vasutasnap előtt,
foci teremtornát.
- de ez a pénzügyi
A tavalyi hat csa
lehetőség�ktől
pathoz képest függ. Tóbb támo
amikor a sztrájk
gatást várunk a tö
miatt kissé háttér
megsportra
be szorult ez- a
a
MAV-tól és a szak
-,
rendezvény
szervezetektől is.
· most kilencen je
Szerencs nagyon
lentkeztek a meg
JO adottságokkal
mérettetésre, an
rendelkezik,
nak ellenére, hogy
hely, létesítmény
5000,- Ft nevezési
Sokan szurkoltak nekik
stb� - bizonyítja
díjat kellett fizet
ezt a tavalyi vas
ni. Erre azért volt
szükség, mondta el Erdősi József tit utasnap is. Most is a régió több tele
kár helyettes, mert az alapszervezet pülésének lakói jöttek el erre a torná
nek nincs elég anyagi forrása, pénz ra, hiszen Miskolc, Sátoraljaújhely,
beli támogatást pedig máshonnan nem Abaújszántó, Szerencs csapatai küz
kaptak. A befolyt pénzből fedezték a denek a győzelemért.
élután fél 4-re ldalakult a végső
terem bérleti díját, és némi üdítőt. A
VSZ Miskolc Területi Képviselete a
sorrend, a versenyt a némi
helyzeti előnyben levő Abaúj
győztes csapatnak kisplasztikát aján
szántó „profi" csapata nyerte a
lott fel. Újdonság volt ezen a tornán,
hogy meghívottként :... nem vasutas miskolci Utazók és Szerencs PGF
ként - csapatot indított Abaújszántó előtt, akiknek Bodnár József, a VSZ
is. A focicsapat és a rendezvény Miskolc Területi Képviselet titkárhe-
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2000 Szentendre, Kondor Béla u. 7. T/F.: 26 313-105
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.

MSZ EN ISO 90 02/96

szponzora különdíjakat ajánlott fel a
, legjobbaknak. Ők, mint a vasút üzlet
felei is, száilíttatók állnak .kapcsolat
ban a MÁV-val - megelégedésükre -,
és ha tehetik a sportban is ápolják a
kapcsolatokat, hiszen már meghívták

lyettese adta át a dÍJakat. A mintegy
150 embert megmozgató rendezvény
végeztével némi izomlázzal, és egy jó
nap emlékével távoztak a részvevők.

LAPUNKAT RENDSZERESEN SZEMLÉZI
MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB
MÉDIAFIGYELŐJE, AZ
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az éjszakai p�tlékot, a túlmunka. pótlékot,
a sz ad szombatot, a tervezhető' családi életet!

A helyzetért Te is
felelös vagy!
A VSZ azt ka,ri tagságá
tól, a vasutasoktól,
a lap minden olvasójá
tól, hogy jöjjenek
a tiltakozó nagygyú1ésre.
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

középkor

AKTUÁLIS
Dr. Márkus Imre

Kapitalista szombat

Így tavasszal, szombaton
�ént a kiskerteké az elsőbbség.
Erthető, mert azt nem műveli
meg más 'helyettünk, pihentet,
és a termése is csak a miénk.
A jó gazda figyelme azonban
nem csak a facsemetékre és a
veteményesre terjed ki. Úgy
hozta a sors, hogy március 24én sokkal fontosabb dolga lesz
minden munkavállalónak, mint
a kerti kártevők irtása. _Saját
magunkat kell megvédenünk!
Fenyeget bennünket a Munka
törvénykönyve módosítása. Az
Országgyűléshez a szakszerveze
tek tiltakozása ellenére benyújtott
tervezet elfogadásával a sötét kö
zépkor eszmevilága térne vissza

Magyarországra. Az akció fedő
neve: EU jogharmonizáció! A tör
vényszöveg módosítása pedig tel
jesen ellentétes az európai gya
korlattal és a munka világa tőlünk
nyugatabbra honos szabályozásá
val.
Néhány példa a sok közül. Az
EU-ban a rugalmasabb munka-
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gorú szabályaitól, természetesen a
munkavállalók számára további
juttatásokat biztosítva a többlet
munka ellenértékeként. Ezekben
az országokban számít a család és
az együtt töltött idő. Nálunk ez
mellékes!?
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alapbérek intenzív, jelentős eme
lésére. A törvény ott előírja a heti.
munkaidő csökkentését - 38-3635 órára-, az egészségre ártalmas
munkakörben akár 28 órára. A
munkavállalókat képviselő szak
szervezet a munkaadóval történő
alkufolyamatban a kollektív szer
ződésben térhet el a törvény szi-

A KORMÁNY NEM GONDOLTA MEG MAGÁT
végzés (például a hosszabb mun
kanap, a hétvégi munkavégzés le
hetősége, az ünnepnapi munka
végzés, a más munkakörébe tarto
zó feladat elvégzése stb.) olyan
ellentételezésekkel
párosult,
amely kötelezi a munkáltatót az
_,

Járműjavító és Gyártó Kft.

2001. MÁRCIUS

vasúti járműjavítás
és gyártás
fémmegmunkálás
acélszerkezet gyártás
és szerelés

Annak érdekében, hogy a mun
kaadók ne merjenek visszaélni a
helyzetükkel, az európai államok
szigorították a munkaügyi és
munkavédelmi ellenőrzést, be
vonva abba a munkaadók és főleg
a munkavállalók képviselőit.
Kollégák! A magyar szakszer
vezetek a több mint fél éve folyó
tárgyalásokon javasolták a fenti
ekben írt ellentételezések törvény
be iktatását, a szabályok ember
és családcentrikusabb megfogal
mazását. Sem a tárgyalóasztal
mellett, sem az eddigi tiltakozás
tól nem gondolta meg magát a
kormány. Több mint másfélszáz
módosító indítványt adtak be az
országgyűlési képviselők a Mun
ka törvénykönyve módosító vitá
jához, amit a kormányoldal és a
munkaadók szervezetei kivétel
nélkül elutasítottak.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Korrektség, felfogások és
azok megjelenési formái NAGY KÁR,
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MÁV Rt. dolgozólnak lapja 2000. május 16-1 számában a
MÁV Rt. humánpolitikai stratégiája címmei'közzé tett do
kumentum elolvasása során néhány figyelemre méltó 1�
formációval gazdagodhat a tisztelt olvasó. Megtudhatja
többek között azt Is, hogy a MÁV Rt. célkltQzése a szakszer
vezetekkel folytatott 2000. évi tárgyalásokon a gazdasági ve
zetés és az érdekvédelem „helyretétele" volt, amit a követke
zetesen végigvitt stratégiával sikerült elérni, hiszen végre val•
hára a MÁV-ot nem szakszervezetek, hanem a MÁV vezet61 ve
zetik.

A helyretétel egyik elemét ké
pezte a szakszerve zeti jogosítvá
nyok Mt. szintre történő süly
lyesztésre, a „túlzott" szakszer
vezeti jogosítványok(mint pl.
véleményezési jog) kiirtása a
KSZ-ből.

A �asutasság bízik1

\

A dokumentumból az is kide
riil, hogy amióta a vezetők ve
zetik a MÁV-ot és a szakszerve
zetek is a helyükre keriiltek, a
vasutasság bízik a MÁV ve zeté
sében.
A MÁV közleményeiből
rendszeresen képet kaphat a
vasutasság a MA V sike reiről fől eg a szakszervezetekkel
szemben folytatott harci sikerek
figyele mre méltóak, ezen a terii
le te n a magyar vállalatok között
példamutatóan aktív a MÁV -,
a hároméves m egállapodás kor-

rekt, időarányos teljesítéséről, a
szaksze rvezetek által a MÁV
val szemben elvesztett munka
ügyi per ekről.
Jelentős sike rként könyvelhet-

Milyen kár, hogy az intézke
désrehónapokat kellett várni hiába no: ,,rendeze tt és az Euró
pai Unio normáinak is m egfelelő munkaügyi kapcsolatok",
-------. ahogy azt a hároméves m egállapodás is
e
lőírja -még na_gyobb
jük e l, hogy többszöri HOGY A MÁV
kár, hogy a MA V elszaksze rve zeti fel szólításra sikeriilt néhány hó- ELFELEJTETTE felejtett az Mt. 159. §A KAMATOK ában előírt kamatok
napos késéssel . kiadni
KIFIZETÉSÉT kifizetéséről rendele gy táviratot, a m el y a
kezni.
legfelsőbb Bíróság ítéle- ..._______.
A képlet egyszerű: szakszer
tét követően rendezni hivatott az
osztott munkaidő alkalmazása vezeti jogok Mt. szint, munka
miatt kárt szenvedett munkavál- váll alói jogok az alatt.
Persze valószínűleg· nem ez a
lalók jövedelmét három évre
vég
e , hiszen a szakszervezetek
visszamenőleg. Micsoda korrekt
m egoldás; a MÁv e ltekint attól, ,,hel yre tétele" továbbfolytató
dik, még mindig túl nagy a ha
hogy az érintett munkavállalók
egyenkéntperr el
érvényesítsék talmuk, túlzottak az Mt-ben biztosított jogosítványaik.
igényeiket.
·

Vasutas szakszervezetek
tanácskozása Atanácskozást
résztvevól< a

Március 6-án a Vasutasok Szakszerveze
te székházában a meghívott 15 vasutas
szakszervezetből hét szakszervezet Forgalmi és Kereskedelmi Dolgozók Szakszervezete (FKDSZ). Mérnö
kök és Technikusok Szabad Szakszervezete Vasúti Tagozata (MTSZSZ
VT), Mozdonyvezetők Szakszervezete (MOSZ). Pályavasúti Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége (PVDSZ) Vasutas Értelmiségiek Érdekvé
delmi Szervezete (VÉÉSZ), Vasutas Kocsiszolgálat Szakszervezeti Szö
vetség (VKSZSZ) és a Vasutasok Szakszervezete (VSZ) - a jövőbeni
együttműködés lehetőségéről párbeszédet folytattak.
A résztvevők a tanácskozást - amelyet rövid időn belül folytatnak hasznosnak ítélték.

Tények,
kontrasztok

Af
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épszabadság - Piac-gazdaság mel
ékletében - februárban arról írt, amit
a VSZ már két éve nyilvánosságra ho
ott. Tényszenlen számol be a lap ar
ról, hogy kevesebb állami pénzt fordítanak
a vasút fejlesztésére. Mármint a tavalyi
2000. évinél Is kevesebbet. A MÁV beruhá
zásainak értéke 2000-ben a növekv6 mérté
ka hitelfelvétellel és az EU-s pénzekkel emel
kedik az Inflációs mérték fölé.

hasznosnak ítélték

Dr. Bíró Tibor

A vasúthálózat 40%-án van
sebességkorlátozás,
a kocsipark minimum
80%-a szorulna felújításra

A tényállás világos! A vasúthálózat 40 %-án van
sebességkorlátozás, a kocsipark minimum 80 %-a
szorulna felújításra. Az erózió tudatos állapotron
tással folytatódik.
Nagy a kontraszt, mivel az EU egyre többet ál
doz a vasút fej lesztésére. A MÁV Rt. 2001 és 2002
közötti időszakra 17 milliárd Ft-nyi ISPA támoga
tást kap. Ezt a pénzt úgy kaptuk - természetesen
az EU számára fontos vasútvonalak: felújítására, hogy a mi kormányunk előre semmit sem tett le e
Az állam, a kormány tehát nem bőkezű, sőt. A tárgyban az asztalra. Apropó kormány! A kormány
csak egy reális, megvalósítható, célszerű, a nem
lehető legszűkmarkúbban mér a MÁv· irányába.
zetgazdaság érdekét szolgáló koncepci
Az előző évihez képest több mint 20 %
ót - mai nevén reformot! - támogatna.
KIKNEK
A
kal adott kevesebbet a vasúttársaságnak:.
2000-ben 29,4 milliárd Ft támogatást ka FELELŐSSÉGE? De hol van ez a koncepció? Sehol.
Ezért maradt ki a MÁV a ·megfelelő
pott a MÁV - papíron. Bizony, csak papíron, mert
a vezérkarnak: további ötmilliárd Ft költségmegta menedzselés - főleg szakmai és politikai - ellenére
karítást írtak elő prémiumfeltételként, amelyet ma a támogatásokból! A kérdés csupán az, hogy a fenti
radéktalanul, sőt néhány 100 millióval túl is telje tények kiknek a felelősségét érintik? A nemzeti
sítettek. (Költségmegtakarítással, azaz további ön vasút tönkretétele annak fejlesztése helyett törté
rontással a vasútnak, a menetrend művészi, bár a nelmi felelőtlenség! Persze hívhatjuk mille-centeDr. Márkus Imre
társadalom számára hátrányos „megalkotásával".) náriumi ajándéknak is.

__ Miből gondolom?
Az egyéni munkaügyi jogvi
ták számának csökkentését cél 
zó MÁV javaslat nem kevese b
bet vár el a szakszervezetektől,
minthogy lemondjanak az Mt
ben biztpsított képviseleti jo
gukról .
Tényleg hát nincs is rá szük
ség, hisz�n a munkaügyi viták
ban a MA V-val szemben a dol 
gozó jógi képviseletét majd el
látják azok az ügyvédek, akik
e rre szerződtek a MÁV-val és
akik működési feltételeit a
MÁV biztosítja
(folytatjuk)

Dr. Bíró Tibor

Határozat
Mint olvasóink emlékeznek:
a VSZ elnöke birtokvédelmi
kérelemmel fordult az ille
tékes hatósághoz, a szak
szervezet Andrássy úti irodá
jának birtokháborítása miatt.
Budapest Fííváros Terézvárosi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Hatósági Igazgatóság
Igazgatási Irodája 2001. feb
ruár 16-án, 3227/2001. ügy
iratszámon a következíí hatá
rozatot hozta:
„Panaszos által benyújtott
birtokvédelmi kéreiemnek az
idó1<özben benyújtott módo
sító kérelem alapján részben
helyt adva megállapítom. az
egyszeri múló cselekmény
nyel elkövetett birtokháborí
tást, panasza/tat a birtokhá
borítás· megismétlésétó1 el
tiltom."

MA�Ili �!MA
Az érdekvédelem id6szeríí kérdései
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- avagy szemelvények a MÁV Rt. ,,jogkövető" magatartásáról

Vasutasok Szakszer
vezete továbbra Is
a
szorgalmazza
2001-re kötött bér
megállapodás módosítását,
tekintettel az Országos
Munkaügyi Tanácsban alá
írt. 9,75 %-12,5 %-os aján
latra. Februárban a VSZ
kezdeményezésére a Vasúti
· Érdekegyeztető Tanács /VÉT/
mindhárom ülésének napirend
jén szerepelt e téma. Szak
szervezetünk szorgalmazza a
bérkompenzáció mielőbbi alkalmazását.

A

lyik), a rendszer teljesen bizony
Pihenőnapon végzett munka
talan. K evés a periféria, és ezért esetén (alapbér + 100 % pótlék)
az alapadatokkal utazni kell a leg v. (alapbér+ 50 %-pótlék+ pihe
közelebbi beviteli egységig, rá nőidő) Mt. 1 48. § (])
adásul a rendszer időnként lefagy
Munkaszüneti napon végzett
és ilyenkor fölöslegessé válik az munka (ledolgozott időre járó bér
utazás. A GIR kiszolgálása mun + távolléti díj) Mt. 148 § (2)
A Vasutasok Szakszervezete
kaidőben megoldhatatlan, rendkí
vüli munkaidő nem lett betervez elégedetlen a GIR ügy vállalaton
ve, így túlórát nem rendelnek el, belüli kezelésével, úgy tűnik,
de kihirdették, hogy elvárják a jó hogy azonnal az Országos Mun
hozzáállást és az önkéntgs többlet kabiztonsági és Munkaügyi Fel
munkát. Szakszervezetünk több ügyelőséghez (OMMF) kellett
száz kifizetetlen és kiadatlan túló volna fordulni. Felháborító és
ráról tud, mind számviteli, mind megengedhetetlen az ilyen veze
anyaggazdálkodási tfrületen, (el- tői magatartás. A VSZ a törvényes

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITART ÁLLÁS·
PONTJA MELLETT, ÉS VIZSGÁLATOT KÖVETEL

Gazdálkodásirányítási In
formációs Rendszer (GIR),
bevezetése pillanatában amint azt a PR tevékenység „el
adta" - sikertörténetnek látszott. lentétben a munkáltató VÉT-en foglalkoztatás helyreállítása érde
Ma már nem az. Szakszerveze tett kijelentésével). A Vasutasok kében a vezérigazgatóhoz fordul.
tünknek többször kellett szót Szakszervezete kitart álláspontja (A témára a következő lapszám
emelnie a GIR miatti törvénytelen me11ett, és a GIR-rel kapcsolato ban visszatérünk.)
munkáltatás ellen.
san kialakult helyzet miatt vizsgá
Több tízezer vasutast érint a
Február 13-án a VSZ VÉT ke latot követel. A törvénytelen mun ,,szakmai útmutató"- körül kiala
retében kezdeményezte a belső káltatást azonnal fel kell függesz kult káosz is:
vizsgálat e!rendelését az ügyben. teni. A túlórákat az Mt. és a KSZ
Mint ismeretes három éve kez
A 27-i VET-en ismét rákérdez szerint ki kell fizetni (kamatos dődtek el az új besorolási és alap
tünk, de a munkáltatótól csak azt tul), és a felelősöket meg kell bérrendszer munkálatai. Tavaly
tudtuk meg, hogy a túlóra kifize nevezni.
nyáron megkezdődhettek a próba
tésekről intézkedett.
A végzett túlmunkát elsősorban · besorolások. A munkáltató meg
kintettel a minősíthetetlen pénzben kell megváltani, (alapbér ígérte, hogy a tapasztalatokat a
llapotokra (A GIR-ben még + pótlék) vagy (alapbér+ szabad szakszervezetek rendelkezésére
az október hónap lezárása fo- idő)! Mt. 147. § (2)
bocsátja és ezek ismeretében foly-

T!

(Folytatás az 1. oldalról)
De mire kell felkészülni, ha a
törvénytervezetet változtatás nél
kül elfogadják?
• Hetente 48 óránál többet is
dolgozhatsz (az európai 37 órás
átlaggal szemben);
• Havonta egy vasámapod lesz
szabad, a többin dolgozol (az EU
ban a szabad szombat és a vasár
nap szent dolog);
• Ha nincs munka, hazakülde
nek, az állásidőt nem fizetik;
• Ha van munka, éjjel-nappal,
szombaton és vasárnap is dolgo
zol, túlóra-pótlék nélkül;
• Átirányítanak más munka
körbe, távolléti díjon, kevesebb
pénzért;
• Egyik szolgálati helyről a
másikra vezényelnek, ha nem tet
szik, felmondhatsz, ha nem je
lensz meg ott, kirúgnak;
• A helyettesítési díjat, a ké
szenléti díjat, a túlórapótlékot és
az éjszakai pótlékot felejtsd el;
• Jön a részmunkaidő, a táv
munka, a munkaerő-'közvetítés,
adnak-vesznek az „emberkereske
dők".

gasorba kerülünk és
még tiltakozni sem
próbálunk, ők tudo
Ízelítőnek, azt hiszem,
másul veszik„
ennyi bőven elég.
Ez a „ kapitalista
swmbat" annyiban
Mindenhasonlít a szocreál
kinek döntenie kell arról,
kommunista testvé
hogy a 2001. március
rére, hogy ezt is a
24-i szombatot a kiskert
hatalom kényszeríti
ben, avagy a Hősök te
ránk. Annyiban kürén, a saját jövője alakításával töl
lönböznek, hogy annak hozadéká
ti. Március 24-én még szabadon ból valamennyi csurrant-cseppent.
· A kapitalista szombatokból bizton
csak a teher lesz a miénk. Ha
most nem tiltakozunk, és nem ál
dozzuk fel a családunkkal ezt az
egy szombatot, akkor a távolma
radókra hivatkozva mindannyiun
dönthetünk arról, hogy mit te kat megfosztanak a tervezhető
szünk. Mert lehet, hogy legköze élettoí. Minden kerttulajdonos
lebb már nem mi döntjük el, tudja: ha nem vágja vissza időben
mert nem lesz többé szabad a a vadhajtásokat, rosszabb lesz a
szombat.
termés. A jövőnkért mindannyian
Az Európai Unió sem ért egyet felelősek vagyunk!
a munkáltatási szabályok ilyen
Nagy a tét. A VSZ azt kéri a
drasztikus módosításával, de nem tagságától, a vasutasoktól, a lap
rajtuk csattan az ostor. Azt mond minden olvasójától, hogy jöjjön el
ják: ha nekünk jó, hogy újra szol- a tiltakozó nagygyűlésre.

Kollégák!

Segíts magadon,
gyere velünk!

Találkozunk
a Hösök terén!

Segíts magadon! S,sre velünk!
Találkozzunk 2001. március
24-la, 11 6rakor
Butlapssta, a /l6íJiik terlnl

3

A tervezet
nagy
felháborodást
váltott ki

tatódhatnak a munkálatok illetve
az új tarifarendszer hatályba he
lyezése előtt a felek a szükséges
módosításokról együtt döntwiek.
A próba besorolások tapasz
talatairól máig nincs informáci
ónk, a szociális partner a munkál
tató annak átadását megtagadta.
Megjelent helyette„A MÁV Rt.
munkavállalók besorolásának· és
személyi alapbérük megállapítá
sának szabályai" című Gy.6346/5/2000. sz. kiadmány.
A fenti tervezet 3 évi egyeztető
munkát félredobva, sok évtizedes
tradíciót megszakítva, a vasútnál
eltöltött évek jelentőségét tagadva
egy olyan szabályozást kívánt a
humán erőforrásra rákényszeríte
ni; amely csak az osztályok leg
kisebb béreit tartalmazza.
tervezet rendkívül nagy fel
háborodást váltott ki, ennek
hatására a munkáltató kép
vrselőjelátszólag elállt a bevezetés
szándékától. Ez év januárjá
banGy.63-1/2001/HF sz. al1att
megjelent „Szakmai útmutató a
személyi alapbérek megállapítá
sához" címmel - az elutasítottság
ellenére - a munkáltató mégis al
kalmaztatja kiadmányát a szolgá
lati főnökségek munkaügyeseivel.
A nem hatályos útmutató kötelező
alkalmazásának következtében az
alábbi helyzet alakult ki:
• működésképtelenné vált a
február 1-jén aláírt - valamennyi
vasutast érintő.- ruházati szabály
zat.
• a munkaköri elnevezések
módosítása miatt több száz -orvosi
alkalmassági vizsgálat válik telje
sen feleslegesen szüksegessé.
• a vasúti utasításokban sze
replő munkakörök egy része meg
nevezésében eltűnik, de maga a
technológiai tevékenység megma
rad. Az utasítások egy része így
fantom munkakörökre vonatko
zik, miután azok módosítására ez
eddig nem gondoltak, vagyis ezek
az utasítások befagynak.
humán erőforrást érintő pél
dátlan káosz a szakmailag át
nem gondolt rendelkezések
következménye. A napi vezény
lésben is gondot okozó állapot
azonnali felszámolása érdekében
a Vasutasok Szakszervezete soron
kívüli intézkedést vár.
S:,.akszervezetünk elnöke 2001.
február 28-án személyesen és le
vélben is kérte az Rt. Elnökét és
Vezérigazgatóját az ügy azonnali
rendezésére. A VSZ, kész jogi
úton érvényt szerezni a törvényes
munkáltatásnak, de még bízunk a
munkaügyi kapcsolatokban.
(A témát folytatjuk.)

A

A

Varga Gyuláné
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Lesz-e fúzió a vasutas
szakSzer-vezetek között?'

Ef;ő hallásra megörültünk an . ideje alatt, de alapjaiban nem ződéses_ közeledés, akkor annak
nak, hogy napirendre került az változatt semmi. Az előző folya- komoly következményei lehet
érdekvédelmi szervezetek közötti - mat ma még jobban felgyorsult nek.
valamiféle kapcsolatfelvétel. Mi, és rosszabbodott, amit a vasúton
Csökkenhet a taglétszám, el
munkavállalók,. úgy ítéltük még, bekövetkezett állapotok megvál fogynak a szervezetek! Ennek
hogy közös érdekvédelmi tevé toztatásáért szervezett sztrájkok egyenes következménye, hogy
kenység, az érdekeinket képvise jeleztek.
kisebb lesz a b1;leszólás a dol
lő tevoíeges és érezhető ellenpó
gozók életkörülményeit befolyá
lus kialakítása kezdődik meg a
soló események alakulásába.
vezetés cinikus magatartásával
A vasút vezetése 2000. elején
szemben. Sajnos különböző, a
elhatározta, hogy nem vonja le
témával foglalkozó cikkek olva
a szakszervezeti tagdíjat. Sze
sása után szétfoszlottak az első
rencsére a munka
Mivel sok apró érKözös
bizakodó elképzelések, mert va • dekvédelmi szervezet
vállalók zöme észre
érdekvédelmi vette e szándékos
lószínűtlenné vált a kapcsolatok mú1cödik, az akaratu
munka és
kialakulása.
romboló
döntést,
kat más és más érdek
Mint az országos érdekvédel védelmi elképzelések
ezért a szakszerve
tartalmas,
. mi szervezetek esetében, . úgy a miatt nem lehet ki
zetek létszáma alig
munkával
vasútnál is a szakszervezeti ve- kényszeríteni. Tehát töltött idö kell változatt. Dicséret

Szerződéses közeledés
szükséges

MAGÁNTOLL

A RENDSZERVÁLTÁS
UTÁN TÍZ ÉVVEL
MÉG MA IS FOLYIK A
VISSZAMUTOGATÁS,
A KOMMUNISTÁZÁS

leg a kisebb szervezeteknek.
Szükségesnek tartom tehát, hogy
a szervezetek az érdekvédelem
területén a közös feladatok vég
rehajtására szerződés formájá
ban vállaljanak kötelezettséget,
megtartva gazdasági, gazdálko
dási függetlenségüket. Így az ér
dekvédelem közösen �ialakított
elképzelések alapján valósulhat
na meg, és a szervezetek együtt
lépnének föl a gazdasági veze
téssel szemben - a munkaválla
lók érdekében. Ez a közös tevé
kenység a 2001. évi tárgyalások
alkalmával érezhető volt. Ezt a
folyamatot kell · továbbfejleszte
ni, szerződés formájában rögzí
teni. Késóbb, a két választás kö-

A SZERVEZETEK EGYÜTT LÉPNÉNEK FÖL A GAZDASÁGI VEZETÉSSEL SZEMBEN
- A MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKÉBEN
zetés
egzisztenciális
presz
tízsvesztesége az a fő tényező,
amely a közeledést akadályozza.
Nagy probléma még ma is az
ésszerűtlenség, átgondolatlan
ság egyes szervezeteknél, me
lyek vezetői nem veszik tudomá
sul a lehetőségeket. Hasonló
gondot okoz, hogy a rend
szerváltás után tíz évvel még ma
is folyik a visszamutogatás, a
kommunistázás, pedig ó1c sem·
voltak mások '90 előtt - itt éltek,
mint mindenki. Ma már ugyan
lehalkultak ezek a hangok, de
esetenként - védekezési rejlexbó1
- előjönnek.

nem ér semmit a tevékenységük.
Éppen ezért az ő közeledésük
igen fontos lenne! De nem min
den áron, és ha lehet, minél ha
marabb!
Tovább lehetne sorolni a fenti
hangzatos szavakat, de ha nem
történik változás, és nem törté
nik valamiféle közös érdekvédel
mi tevékenységen alapuló szer-

r-------------------......-----

.----�--�-���==='"! A MÁV-NÁL
AZ
ÁTLAGFIZETÉSEK
ÉVTIZEDEK
A közel 130 ezer vasutas nyugdí ÓTA
jas megdöbbenéssel értesült a kivételes mél ALACSONYABBAK
tányossági . nyugdíjemelés intézményének AZ ORSZÁGOS
megszüntetéséről. ismeretes, hogy a MAV-nál ÁTLAGNÁL,
az átlagfizetések - a természetbeni juttatások EBBŐL
miatt - évtizedek óta alacsonyabbak az orszá KÖVETKEZŐEN
gos átlagnál, ebből következően a nyugdíjak is A NYUGDÍJAK
kisebbek. Nyugdíjasaink 35,2 %-a 35 ezer fo IS KISEBBEK

TiltakOzás

„Oszd meg, és
uralkodj"
Ha áttekintjük az elmúlt tíz év
érdekvédelmének helyzetét, a
változásokat, kiderül, hogy a
rendszerváltás utáni években az
akkori kormány szétvert6 a
szakszervezeteket. A szétaprózó
dott érdekvédelem nagy kárt
okozatt a munkavállalóknak. Ki
alakult az „oszd meg, és ural
kodj" helyzet, megindult a dik
tálás az érdekvédelmi szerveze
teknek. Átmenetileg ugyan javult
a helyzet a baloldali kormány

illeti a munkavállalókat. Meg is
lepődött a vezetés, mert rosszabbat akart, mindhiába. ·
A fent leírtak csak .. töredékét
mutatják a valós helyzetnek,
csak szerettem volna jelezni,
hogy minden rést megkeres a
vezetés a szervezetek további el
lehetetlenítésére, szétverésére.
Nagy károkat okoznak ezzel, fő-

rint alatti nyugdíjat kap. Így a vasutas nyugdí
jasok széles rétege szorul méltányossági nyugdíjemelésre.

A VSZ° Országos Nyugdíjas Szervezete '

csatlakozva a többi nyugdíjas szervezethez - kérelemmel for
dul a kormányhoz, hogy állítsa vissza eredeti jog- és. hatáskörben, illetve összeggel a méltányossági nyugdíjemelés in
tézményét. Ennek engedélyezését és folyósítását továbbra is
a megyei társadalombiztosítási igazgatóságok, a MÁV Nyugdíj
Igazgatóság, valamint az Országos Nyugdíjbiztosító Főigazga
tóság tudná megnyugtató módon intézni.

-

· Dr. Huszti Rezsőné
ONYSZ tb. biz. elnök

zött, a választmányok döntése
alapján ismételt választást kell
tartani, ahol az induló elsőszá
mú vezetó1c közül a mun_kaválla
lók dönthetnének közvetlen vá
lasztás formájában. De ehhez
egy közös érdekvédelmi munka
és tartalmas, munkával töltött
idő szükséges.

Fontos az elszámolás
Nagyon fontosnak tartjuk,
hogy megtörténjen az elosztott
vagyonok elszámolása a vesz
tettek részéroí, hogy létrejöhes
sen egy erős erkölcsi és anyagi
alapokon nyugvó, egységes ér
dekvédelem a vasúton belül és
országosan is.
Saját munkahelyemen az első,
alakulást követő évektó1 eltekint
ve, ma már jó kapcsolat jellemzi
a közösséget, legyen a tag akár
VSZ-es, akár VDSZSZ-es, mert
az érdekeink közösek. Reméljük, a
vasút más területén is ilyen jelle
gű a változás, és a tagok igénylik
az érdekvédelmi szervezetek fúzi
óját, mert látják az összefogás
előnyeit. Szeretnénk, ha országos
szinten is hasonló közeledési fo
lyamat következne be.

Dobránszki István
TEB szakszolgálat
Távközlés, Nyíregyháza

-
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Az öreg Szergej új szíve

munkát biztosítani

Interjú Soós Endrével, az Északi JármUjavító
Kft. igazgatójával

M

aJd' negyven év telt el az elsd M62-es sorozatú dízelmozdonyok Magyaror
szágra érkezése óta. Ezalatt nem csak a számítástechnikában, hanem a
gépészet területén Is Jelentds feJlddésnek lehettünk tanúi. Éppen ezért a
MÁV vezetése pályázatot írt ki a „Szergejek" remotorlzáclójára. Nemrégiben
az Északi Jármajavító Kft.-ben elkészült az elsd átalakított M62-es. A nem mindennapi
maszakl teljesítményrdl kérdeztem Soós Endrét, a kft. ügyvezetd igazgatóját.

- Mit jelentett az Északinak a
pályázat elnyerése?

- Az M62-esek felújítáMra kiírt
pályázat elnyerése számunkra
presztízskérdés volt, hiszen ennek
a mozdonysorozatnak a főjavítá
sát a kezdetek óta itt végeztük. De
más szempontból is nagy volt a
tétje ennek pályázatnak, mert ha
nem mi nyertük volna meg, akkor
talán előbb-utóbb meg is szűnt
volna a dízelmozdonyok javítása
az Északiban.

- Melyek az átalakítás legfon
tosabb paraméterei?

- Ez a rendkívül masszív fel
építésű mozdony új főgépcsopor-

az üzemeltetés költségeit jelentő
sen csökkenteni fogja.

,

- Mennyi idó1 vett igénybe a
prototípus átalakítása?

- A MÁV Rt. által kiírt pályá
zatot még 1999-ben elnyertük, de
a főgépcsoportot csak 2000 ápri
lisában kaptuk meg. Mindent egy
bevetve tavaly télen már sikeres
próbákat végeztünk az átalakított
M62 301-es sorozatú mozdony
nyal.

- Mi jelentette a legnagyobb
feladatot?
- A gépteret teljesen át kellett
alakítanunk, mert megváltozott a
0

- Csak a géptér
változott?

- Jelentősen át
építettük a moz
dony vezetőállását
is. A korszerűsítési igényeket
nemcsak a műszaki szempontok
diktálták, hanem szerettük volna
javítani a mozdonyvez.etők mun
kakörülményeit is. Ennek kereté
ben nemcsak a vezérlőelemek er
gonómiai elrendezésére figyel
tünk, de kényelmesebb szék és
klímaberendezés is komfortosab
bá teszi a zajszigetelt vezetőfül
két. Természetesen a személyzet
részére hűtőszekrényt és zárható
szekrényt is beépítettünk.

- A járműjavító üzemeket 1992.
év elején alakították át önálló gaz
dasági társaságokká. Az első idő
szakban a MÁV-os megrendelé
sek jelentős. csökkenését nagyon
megéreztük. Sajnos a dolgozóink
egy részétől is meg kellett vál
nunk. 1997-től azonban alapvető
változás állt be. Stabilizálódtak a
megrendelések, amelynek kö
szönhetően az üzem termelési ka
pacitását teljes mértékben és fo
lyamatosan ki tudjuk használni.
Sőt, ma már napirenden van a ter-

A FÖGÉPCSOPORT BESZÁLLÍTÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATOT A NÉMET MTU CÉG NYERTE EL
,,Szergej"

- A mozdonyról készült fény
kép alapján a festés tetszető
sebb, de úgy tűnik az alváz es
a forgóvázak a régiek.
- Maga a járműszekrény és a
futómű rendkívül stabil szerkeze
tek. Ezeket is természetesen fel
újítottuk, de átalakítást ezek a ré
szek nem igényeltek.
Ezzel együtt biztosak vagyunk
abban, hogy az M62-esek átalakítás után még évtizedekig szolgá
latot tudnak majd teljesíteni.

- Hány mozdony átalatítását
tervezi a MAV Rt.?
- Ez ügyben ma még mindenki
óvatosan fogalmaz. Az előzetes

meló kapacitás bővítése, szak
munkás felvételen keresztül. Saj
nos a legnagyobb gondot tovább
ra is a gyenge likviditásunk okoz
za, ami kihat a termelésre is, hi
szen a mozdonyok felújítása na
gyon anyagigényes. Ezt leszámít
va az üzem normális körülmé
nyek között tud dolgozni.

- Visszatérve az eredeti té
mánkhoz, ehhez a munkához
komoly szakértelemre is szük
ség van.
- Nagyszerű dolog beszámolni
arról, hogy nem csak a beszállí
tók, hanem a saját szakembereink
is mennyire kitettek magukért.

� FÖGÉPCSOPORT AZ ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEIT JELENTÖSEN CSÖKKENTENI FOGJA
tot kapott. A főgépcsoport beszál
lítására kiírt. pályázatot a MÁV
Rt. döntése alaJ?.ián a német MTU
cég nyerte el. Ök készítették el a
kevesebb kenő- és gázolajat fo
gyasztó, és kisebb karbantartási
igényű tizenkét h�ngeres dízelmo
tort.
A hozzá kapcsolódó háromfázi
sú generátort a szintén német
LECHMOTOREN cég gyártotta.
Bár mérési adatokkal még nem
rendelkezünk, a gyártók garantál
ják, hogy az általuk összeszerelt,
kedvező paraméterű főgépcsoport

főgépcsoport súlya, mérete és for
dulatszáma is. A géptérben lévő
eredeti berendezésekből szinte
semmit sem tudtunk felhasznál
ni. Csak egy adatot mondanék a
változás érzékeltetésére.
A korábbi főgépcsoport súlya
meghaladta a húsz tonnát, az új
pedig el sem éri a tizet. Az átala
kítás komoly mérnöki mupkát je
lentett, amelyhez külső segítséget
is igénybe vettünk. [gy például a
mozdony vezérléséhez szükséges
számítógépet a Ganz Transelektro
Rt. szállította.

1t1)d.$j

v�le�ények szerint harmmcot-negyven mozdony
elégítené ki a MÁV Rt. nagyteljesítményű dízel-mozdony igényeit. A pályázaton is annak re
ményében
indultunk,
hogy
amennyiben elnyerjük, több évre
folyamatos munkát tudunk bizto
sítani az üzem dolgozóinak. Az
összes feltételt, még az árakat is
ennek a célnak rendeltük alá.

- Ha már itt tartunk, szólna né
hány szót a lett. -vé alakulás ta
pasztalatairól?

�-inden. mozdony rendkí
vül bonyolult szerkezet.
Egy vontatójármű felújítása pedig
magas szaktudást igényel.

Ismét sikerült az Észak Jármű
javítóban dolgozóknak bebizo
nyítaniuk, hogy mind a mérnö
keink, mind a szakmunkásaink
rendelkeznek a mai kor által
megkövetelt magas szintű szak
tudással.

Karácsony Szilárd
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A zenének, táncnak hangsúlyos
szerepe van az óvodai életben a��í��00

k�r�� ó�:;;_
pedagógus és
ó

T

hogy a Terézvárosi Tiivasz ren

erézváros szívében, a
Benczúr utca 30-ban
1952 öta áll a Magyar
Államvasutak kezelésé
ben lévcJ övoda. 1994-tcJI "A
vasút a gyermekekért" ala
pitvány óvodája elnevezéssel
folytatja tevékenysé
gét. A nevel6-oktat6
munkát 14 övod..,a
dagögus és a vezetcJncJ látja
el. Vorer Erika 6vodavezet6,
országos közoktatási szakér
tcJ tájékoztatöjáböl a követ
kezcJket tudhatjuk meg.

„ Rá kell egyszer már mutatni
dezvénysorozatra meghívást kap
tak. A tánchoz az esztétikus meg
a legkisebbek nevelésének jelentőségére ...
jelenést az új blúzok és
Van-e szebb hívatás, mint
új
kertbe
,,
szoknyácskák biztosították.
zrnE. TANC Mindez
az első jó magot vetni?
negyven gyerme
Kodály Zoltán
ket érintett: A táncruhák vásárlá

A TÁNCNAK MINDIG NAGY SZEREPE VOLT

Jelenleg 131 kisgyermek neve
lésével foglalkoznak. A vasúti
dolgozók gyermekei mellett a Te
rézvárosban lakók gyermekeinek
ellátását is biztosítják. A Terézvá
rosi Művelődési Közalapítvány
tavaszi pályázatán szabadidős és
szakköri tevékenység fejlesztésére
pályáztak és 51 ezer forint támo
gatásban részesültek. Ebből a
meglévő játékkészletet új hang
szerekkel, a fakultáción biztosított
eszközök bővítésével gazdagítják.
Másrészt fontosnak tartják, hogy
az egyik legsikeresebb fakultáció
ként működő „népitánc-népi gyer
mekjátékok" mellett a gyermekek

0

a népdalokat, a néptánc-motívu
mokat és a népi játékokat, a ha
gyományokat megismerjék.
Az óvónők vallják, hogy a tánc
nak a magyarság életében mindig

is nagy szerepe volt. A nyertes pá
lyázatot Zsigmondné Ács Kriszti
na és Jandrasics Tamásné óvoda
pedagógusok készítették. A neve
lő testületet kellemesen érintette,

nak". - ,,Állok elébe" - kaptam a
hetyke választ. Látszott, örül az uta
· zásnak, talál jól sikerül a batyuzás.
A vonat egyre gyorsabban vágta
tott a nagy magyar éjszakában,
meg-meg állva a nyílt vonalon és
áthaladva minden állomáson, ugyanis sehol sem lát
Öreg barátomat egy nyugdíjas találkozón láttam ták szívesen a zabrálóktól sem mentes vonatokat.
viszont néhány évtized után. Valamikor együtt kezd Nálam a zárféken nyugalom volt, illetve egy idő után
tük a vasutat pályamunkásként, de egy idő után el egyfajta nyugtalanság mégis elfogott mindkettőnket.
váltak útjaink, ki-ki haladt a maga pályáján. A talál Szóba került - talán a szűkösség és az elkerülhetet
kozás számos emlék felidézésére adott alkalmat len közelség miatt - a „menetdíj" rendezése is. Tu
mindkettőnknek. Az ő történetei közül a zárfékes dod komám, én elégedett voltam a fizetséggel és ő
eseten mulattam legjobban. Tudod, akkor lettem zár se sajnálta az „útiköltséget".
fékező - mondta -, amikor még
Telt, múlt az idő megérkez
elég kevés vonat közlekedett, de
tünk a végállomásra, jóval Juli
Ruhák, cipik leginkább ka úticélján túl. A kétségbeesett
azok sem menetrend szerint. Nem
sokkal a háborús napok után előke
krumpliért
asszonykát . végül is sikerült
rültek a hátizsákok és megindult a
megvigasztalnom.
Rögtön indul
cseréHek gazdát
batyuzás, a cserekereskedelem. A
visszafelé egy másik vonavonatokról fürtökben lógtak a batunk, ott is én vagyok a zárfé
.
tyuzók, sokan a vagonok tetejére szorultak.
kező, gyere velünk - mondtam, mert akkor már te
Nem túl sok szalonnát, lisztet adtak akkor egy-egy geztem Julikát.
arany gyűrűért, láncért, a &asznált ruhák, cipők leg
Visszafelé már jobban figyeltük az állomásokat
inkább csak krumpliért cseréltek gazdát. Tudod bar hogy Julika elérjen oda, ahova tegnap este indult. Ó
átom, én testközelből láttam mindezt, nem volt va említette először, hogy igen, de a visszaút még nincs
lami felemelő látvány, sommázta véleményét. Ne rendezve, a retúrjegy nyilván drágább. A vonatot
kem persze ott volt a fékbódé" kényelmes kétajtós, visszaútban mindenütt áthaladtatták, egészen hazáig,
ülőhelyes birodalma.
így Julika leutazta a retúrjegy árát teljesen. Ezúttal
Történt egyszer, hogy az induló állomáson már tal is sikerült megvigasztalnom az elkeseredett asz
palatnyi hely sem maradt a vonaton, annyi volt a szonyt. Odavezettem egy visszainduló vonat zárfék
batyuzó. Odajött hozzám egy szemrevaló fiata jéhez, mondván - Julikám, a te ,jegyed" itt is érvé
lasszony, engedjem be a bódéba. Induláskor meg nyesnek fogadja el kollégám.
esett rajta a szívem, engedtem a kérésének, de tré
Hegedíís Károly
fásan megjegyeztem, ,,sokba kerül még ez magá-

ARANYSZÁJ

A menettérti

sakor a szülőktől szakmai
tanácsot kértek.
,Az óvodában 2000. május 15-19. között az óvodá
sok által készített alkotásokat mu
tatták be. Ugyanakkor még az el
múlt évben május 20-án délelőtt
a Teréz-templom mellett a gyer
mekek . ovis műsorral léptek fel.
Az óvodavezető a szülőkkel való
kapcsolatukat példásnak minősí
tette. S hogy ezt tovább mélyít
sék, júniusban Fóton családi hét
végét tartottak. A programokat, a
gyermekek felügyeletét, a játéko
kat az óvónők biztosították. Az
óvodások a múlt nyáron gazdag
programokban vettek részt. Voltak
Balatonkenesén, Béren pedig ál
latfarmot néztek meg. Az egyhe
tes . vonatos, buszos vándortábor
nagy élmény volt. De voltak már
a Gyermekvasúton, hajókirándu
láson Szentendrén, a Hűvösvölgy
ben és az Országházban is.
Az óvoda nevelőtestülete jóleső
érzéssel fogadta a Terma Kurató
riuma elnökének, Teszáry Miklós
levelét, melyben az óvodának a
kerületi rendezvényeken nyújtott
teljesítményéért, a szép műsoro
kért mondott köszönetet.
.,A vasút a gyermekekért" ala
pítvány óvodája nevelőtestületé
nek elhivatottságát, szakmai-pe
dagógia felkészültségét az is bizo
nyítja, hogy nemcsak Terézváros
önkormányzatához pályáztak. A
Környezetvédelmi Minisztérium
tól 105 ezer forintot, a Fővárosi
Közoktatási Fejlesztési Közalapít
ványtól - fejlesztő játékokra 300 ezer forintot és újabb 550
ezer forintot nyertek.
Befejezésként Vorer Erika óvo
davezető elmondta: az Oktatási
Minisztérium által a teljes minő
ségbiztosításra vonatkozó Co
menius - 2000 programra pá
lyáztak és a második szintet
nyerték el! A minisztérium ezért
velük kétéve.s szerződést kötött.
Nem tagadja, erre a legbüszkéb
bek. Természetesen „A vasút a
gyermekekért" alapítvány kura
tóriuma és a MÁV vezetősége is
szívén viseli az óvoda sorsát, a
problémák megoldását segíti.

Széplaki Kálmán
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legutóbbl lapszámban (Kópéságok io) azon füstölögtem,
hogy egyes munkáltatói Jogkörgyakorlóknak kifogyhatat
lan az ötlettáruk, ha a munkavállalókkal szembeni Jog
sértésr61 van szó. Akkor úgy véltem, hogy amlr61 írtam,

az maga a csúcs. Mlndenklt61 elnézést kérek! Mea culpa, mea
maxima culpa, hamu a fejemre! Téved!em! Nem Is kicsit.

állapodás, nem utasítás.
A minap egy olyan
CIÁN HELYETT Semmi?
Nem semmi! De
munkáltatói intézkedést
juttattak el hozzám, amely igen-igen még mennyire nem az. Erre a nem
megtépázta még az én (cián helyett) kötelező anyagra a Forgalmi Szaki
jogsértéshez naponta hozzászokta gazgatóság ráépített egy saját szabá
tott lelkületemet is. Hiába, no. Min lyozást, ami már kötelező. Ennek a
_dig mászás után tudja meg a hegy tárgya pedig az, hogyan iskolázható
mászó, hogy vannak még magasab� be a munkavállaló a MÁV tisztkép
ző tanfolyamára. Eddig rendben is
csúcsok is.
Történt, hogy a MÁV vezetői ki lenne. Hab a tortán, hogy ebben a
adtak egy - ki tudja, minek titulál
kiadmányban az is megfogalmazó
ható - ügyiratot. A címe: Szakmai dik, hogy új képzettségi feltételeket
útmutató. Az olvasható benne, hogy ír elő a MÁV nem kévés munka
ez az anyag segít a jogkörgyakor körben. Az persze_ (amint tapasz
lóknak meghatározni a munkaválla talható) senkit sem zavar, hogy az
lók személyi alapbérét. Nem meg- érintett munkavállalókkal nem kö-

,,, ,,, ,,.
tóság általunk kifogás alá
zölték, melyek az új fel 1
FELSZOLITAS vont szabályozását, és át
tételek. Azt pedig pláne
nem, hogy mindezt mi úja elő, és adott a dolgozóknak egy ,,Felszólí
mikortól hatályos. A melósnak eh tást". Nyilatkozzon, hajlandó-e ta
hez semmi köze, hiszen végtére is nulni vagy sem! Ha nem, nézhet
csak róla van szó! A foglalkoztatá más munkakör után! - Ez nem a
sáról, a béréről, arról, hogy az általa Munka törvénykönyve szerinti kö
nem ismert feltételek nem teljesítése telezés, nincs arról szó, hogy a kép
zés kapcsán a költségeket térítf a
miatt akár el is bocsátható!
Kifogást nyújtottunk be a szabá MÁV, a kieső ,munkaidőt miként
lyozás ellen. A kifogás tárgyaláskor számolják el! Ez más. Ez egy fel
felvetett kérdéseinkre ugyan nem szólítás. Állj, vagy lövök! - akár
volt hivatalos válasz, de a munkál mozgó célpontra is.
Az a legszebb az egészben, hogy
tató azt nyilatkozta, hogy ez még
nem olyan, közvetlenül a munka a felszólítás aláírója, abban a beosz
vállalókat érintő intézkedés, ame tásban, amelyet a neve alá írt, nem
lyet kifogás alá vonhat a szakszer felettese, nem munkáltatói jogkör
gyakorlója az érintett dolgozóknak.•
vezet.
Rendben. Másnap a VÉT-en el Jogkörgyakorlói tevékenységét az
mondtam aggályainkat a munkálta Mt. 105. §.-a szerinti helyettesítés
tónak, kellő részletességgel. A mun ként végzi. Vélhetően vele szemben
káltató válasza abban merült ki, sem jogszerűen jártak el a főnökei.
hogy nem tudta ugxan felírni a fel A rossz példa pedig, úgy látszik, ra
vetésünket, de a MÁV nem gondat gadósabb, mint a szabályok isme
lan, nem jogsértő és a m�tévesztés rete.
A csúcson túltekintve még az is
esete sem áll fenn. Sőt! Ok, végzett
jogászok, ilyen kijelentéseket nem kiderül, hogy a Forgalmi Szakigaz
tennének az én helyemben (de hát gatóság kiadmánya, eredeti formá
nincsenek is az én helyemben, és jában nem érvényes a tisztelt főnök
viszont sem). Abban maradtunk, úr által vezetett szolgálati főnökség
hogy majd a hangfelvéteft vissza területére. Persze ez sem zavaró kö
. hallgatva írásban kapunk választ. - rülmény. Április l -jétől úgyis a for
galmi szakigazgató lesz az ő főnöke
Mi megvárjuk.
Nem várt viszont válaszra az is. És ugye):>ár a piros pontokat illik
egxik jogkörgyakorló. ó - bár a időben begyűjteni.
MÁV Rt. hatályban lévő ügyrendjei
(Természetesen a szakszervezeti
szerint semmi köze hozzá! - meg kifogások gyűjteménye bővült.)
hivatkozta a Forgalmi Szakigazgaop.

MAV VASJARMU
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Járműjavító és Gyártó Kft.

ISO�l<:�:�

DIN-EN 729-2
ÖNORM M 7�12, DIN 6700

Bzmot

Tevéken sé i körünk:
• vontató járművek (dízelmozdonyok)
javítása, korszerűsítése, gyártása
• vontatott járművek fővizsgája,
főjavítása, átépítése, gyártása
• 4 tengelyes személykocsik
fővizsgája, átalakítása
• Bz motorvonatok javítása, korszerűsítése
InterPici motorkocsi
és vezérlőkocsi gyártá_sa

•
•
•
•

MV)

láng- és plazmavágás
nagypontosságú fémmegmunkálás
szemcseszórás
�lumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése
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rre a kérdésre a történelemi
időkben egyértelmű volt a
válasz. Polgár volt az, aki
nem volt jobbágy vagy nemes, s
valamelyik szabad városban élt. A
városokban kialakult a tulajdon
nal, kisbolttal vagy nagyáruház
zal, apró műhellyel vagy egész
gyárral rendelkező kis- és nagy
polgári réteg. A polgár takarékos
volt, igyekvő, mégis jóval többet
engedhetett meg magának, mint a
munkás vagy a nincstelen föld
műves. Ő volt az, a.ki fölismerte
a kedvező történelmi pillanatot, és
forradalmat csinált. Míg nyugaton
a jóléti társadalmakban a hatvanas
évektől kezdve lassan a lakosság
jelentős része - legalábbis fo
gyasztását és életkörülményeit te
kintve - polgárosodott, addig a
szocializmusban a módos gazdát
kikiáltották kuláknak, a kis- és

PUBLICISZTIKA

Láss,
ne csak nézz!

A MODERN KAPITALIZMUSBAN NEM LEHET MINDENKI
TÖKÉS, DE A TÖBBSÉG IGENIS LEHET POLGÁR

KI A POLGÁR?
kell védeniük. S hogy ez a polgári
lét ott elsősorban nem a termelő
eszközök tulajdonlására, hanem
egy virágzó gazdaságban a bizto
sítás, az egészségügy, a munkajog
és nyugdíjrendszer fejlett garan
ciáira épül. Nálunk meg az elbo
csátott bányászok eleinte boldo
gan mentek vállalkozónak a sze
rény végkielégítésből, aztán meg
gyorsan tönkrementek, a kárpóto-

harmincas évek · stílusához. Attól
függetlenül, hogy Magyarország
köztá!saság, vallásos tisztelettel
viseltessenek a szent korona iránt,
egyáltalán, legyenek jó hazafiak,
ettől persze csalhatnak adót, ha
ezt legalább százmilliós tételben
teszik, szeressék a családjukat, de
ne olyan látványosan, mint Tor
gyán doktor, s legyenek valláso
sak, az se baj, ha nem hisznek

nyugdíjreformot leállították, a
munka törvénykönyvét megszigo
rították, a szakszervezeteket szo
rongatják, ahogy csak tudják,
igaz, ennek kös.zönhető az újra
éledő szakszervezeti szolidaritás.

Mit mondanak?
Nevezze magát egy párt és je
löltje akár jobboldalinak vagy
baloldalinak, polgárinak, liberá
lisnak vagy szociáldemokratának,
a következő választáson elsősor
ban arra kell figyelnünk: mit
mond a munka világáról, a bérek
rőr, a nyugdíjakról, az egész
ségügyről, a szakszervezetek sze
repéről. A modem kapitalizmus-

Az egészségügy a múl<ödésképtelenség határára került, a nyugdijreformot leállították
nagytulajdonosokat államosítot
ták, s megkezdődött a harc a kis
polgári csökevényekkel szakítani
képtelenek, a frizsiderszocializ
mus hívei ellen.

Nagyi és a gulyás
Szerencsére ez a harc sem lett
a végső! A Kádár-rendszerben ná
lunk is megindult egy mestersége
sen visszafojtott polgárosodás.
Ugyanis az uralkodónak titulált
munkásosztály sem vágyott más
ra, mint a nyugati, a polgári élet
módra. �indenesetre tanulságos,
hogy a legvidámabb barakkban a
gulyáskommunizmus akkor kez
dett épülni, mikor ideológusaink
végül is összeegyeztethetőnek tar
tották a hűtőszekrényt a szocializ
mu eszméivel s főleg gyakorla
tával, s akkor ért véget, mikor az
emberek a nagymamával a hátsó .
ülésen a rendszerváltás hajnalán
kitódultak Bécsbe Gorenje hűtőlá
dát venni. Aztán elégedetten hall
gatták, hogy biztatóan zümmög a
hűtőláda, s nézték az új videókból
áradó karate- és pornófilmeket, a
rendszerváltást ráhagyták a politi
kai elitre, s Antall József szavai
val, nem tetszett nekik forrada
lmat csinálni, mert biztosak vol
tak benne, hogy anélkül ·is min
denki polgár lesz itt hamarosan.
Az elit pedig úgy csinált rend
szerváltást, hogy neki legyen jó.

Menni és tönkre)Jlenni
Arról megfeledkezett a töb_bség,
hogy a polgári életformát a mun
kások és az alkalmazottak Nyuga
ton sem ajándékba kapták, hanem
sztrájkokkal és évtizedes szak
szervezeti harccal küzdötték ki
maguknak, s hogy rendre meg is

lásul kapottnéhány hektáron a
gazdák mindjárt farmernek ál
modták magukat, s azóta is csak
kínlódnak a hatástalanított búza
bombák füstjében. A csalódott
többség leváltotta az első jobbol- .
dali kormányt. 1994-ben a balol
dal kapott lehetőséget, de egy
szétzüllesztett, a csőd szélén álló
gazdaságot vett át, s ezt a termé
szetes szavazóitól, a csalódott
többségtől hatalmas áldozatokat
. követelő Bokros-csomaggal kel
lett talpra állítania. 1998-ra már
rendbejött a gazdaság, de ezt a
mindennapi életben még nem le
hetett érezni. S ekkor felzengtek
a Fidesz szirénhangjai, különösen
Deutsch Tamás tudta édesen és
fülbemászóan mondani, hogy ők
a polgárokkal megvitatták a pol
gárosodás programját, s végre is
fogják hajtani a polgárokkal
együtt, ha a polgárok rájuk sza
vaznak, s akkor felépülhet végre
a polgári Magyarország. Az em
bereknek ugyan feltűnhetett, hogy
ők nem beszéltek meg semmilyen
progrttmot Deutsch vagy Orbán
urakkal, de a jól hangzó polgár
szót annyiszor emlegették, s
annyira szeretett volna mindenki
polgár lenni, hogy a Fidesz meg
kapta a bizalmat.

Darutollas maffiózók
Mára bebizonyosodott, hogy ki
a polgár a Fidesz-Magyarorszá
gon. A rendszerváltás nyertesei,
legjobb esetben is a lakosság egy
harmada érezheti most polgárnak
magát. Az új adókedvezmények,
családtámogatási rendszer, építési
kölcsönök az ő helyzetüket javít
ják tovább. Igaz, cserébe elvárja
tőlük a polgári kormány, hogy vi
selkedésükben térjenek vissza a

benne, csak ne járjanak vasárnap
bevásárlóközpontba, inkább men
jenek misére. A sujtásos mente és
a darutoll még nem jött divatba,
s megkockáztathatom, hogy még
a fenti viselkedési elvárások telje
sítése is néhány makkos cipős
maffiózó vagy bunkó olajszőkítő
számára komoly jellemfejlődést
jelentene. De a polg� kormány
kormányzása alatt a többség pol
gárosodását is szolgáló egész
ségügy a működésképtelenség ha
tárára került, az alig megindult

ban nem lehet mindenki tőkés, de
a többség igenis lehet polgár, ha
tisztességes, a megélhetést bőven
fedező bért és nyugdíjat kap, s ha
szüksége van rá, meg tudja belőle
fizetni a hatékony orvosi ellátást,
ha a biztosítási és nyugdíjrendszer
rákényszeríti a takarékosságra, de
garantálja is annak hasznát. A
többség számára elérhető létbiz
tonság a polgári lét alapja. Arra
érdemes csak szavazni, a.ki értel
mesen és hitelesen ígéri ezt.

Mező Ferenc

Sátortábor
a Bükkben

A

Vasutasok V örösmarty Mavelódési Háza tizenket
tedik alkalommal hirdeti meg a nyári sátortáboro
zást, amely a bükki Nemzeti Park területén, Szent
léleken lesz.

10-14 _évesek részére:

A 2-4 személyes sátrakat a
művelődési ház biztosítja, a
gyermekeknek csak hálózsá
kot és a szükséges egyéni fel
szereléseket kell vinniük.
A színes, változatos progra

mokban megismerkedhetnek a
hegység növény- és állatvilá
gával, ernlékhelyeivel, kirán
dulásokat tesznek barlangok
hoz.
Bőséges étkezésró1 külön sza
kács gondoskodik, aki bog
rácsban készíti el a finomsá
gokat. A vidék háborítatlan
szépsége remek túrázási és

1. turnus: _jlÍlius 23-túl
- jlÍlius 29-ig
II. turnus: _jlÍlius 30-tlÍI
- augusztus 05-ig
sportolási lehetőséget nyújt.
Naponta 10-15 km-es túrákat
lehet tenni, a programban sze
repel Lillafüred és környéké
nek megismerése is.
A táborozással kapcsola
tós bővebb felvilágosítást
a 04/15-54-es és a 46/508909 és az 508-910-es tele
fonszámokon kérhetnek
az érdeklődólc.

MA�fAi �AMAH--------

NŐI ÉRDEKVÉDELEM

2001 MÁRCIUS

vsz

9

A Munka Törvénykönyve NÖBIZOTTSÁG
módosítása -- női szemmel

A

VSZ Nc1blzottsága a téma fontosságára tekintettel, több
alkalommal Is foglalkozott az Mt. módosítási tervezetével,
egyrészt a saját értekezletein, másrészt az MSZOSZ Nc11
Választmányának munkája során, valamint a Munkavállaló
Nc1k 1. Országos Konferenciája keretében.

Úgy ítéljük meg, hogy - tekin
tettel a rendszerváltás óta a mun
ka világában végbement jelentős
változásokra, az Európai Uniós
csatlakozási felkészülésre - szük
séges a Munka Törvénykönyve
átfogó felülvizsgálata.
. Hangsúlyozzuk azonban, hogy
a munkavállalók csak olyan mó
dosításban érdekeltek, amelyek
helyzetük javítását, stabilizálását
és védelmét szolgálják. A női

sul, hogy a közvetett hátrányos
megkülönböztetésre vonatkozó új
értelmezhetetlen,
szabályozás
nem konkrét, nem tiltja például a
munkahelyi felvételek során al
kalmazott megkülönböztetést.
Nem rögzíti jogsérelem esetén a
bírósági eljárás előtti jogorvos
lati lehetőséget.
Az egyenlő értékű munka díja
zására vonatkozó szabályozás
nem. tartalmazza, hogyan történik

tik, lehetetlenné teszik a családi
élet szervezését. A nőket. érő hát
rányok csökkentése, illetve meg-_
szüntetése, az esélyegyenlőség
tényleges érvényesülése érdeké
ben fontosnak és szükségesnek
tartjuk, hogy a Munka Törvény
kögyve módosítása során:
Allítsák vissza a gyermekgon
dozásról visszatérők 90 napos fel
mondási védelmét, távollétük'
alatt a munkakörüket csak határo
zott idejű szerződéssel lehessen
betölteni.
Jogi szabályozással el kell érni,
hogy a munkaerő-felvételnél
megszűnjön a kisgyermekes
anyák negatív diszkriminációja.

meg kell teremteni az „egyenlő
értékű munkáért egyenlő bér" elv
gyakorlati érvényesítésének jog
szabályi feltételrendszerét.
Törvényi garancia biztosítsa az
egyenlőségi bizottságok létreho
zását, hogy a munkavállaló nőket
ért jogsérelmek bírósági eljárás
előtt jogorvoslatot nyerjenek.
Rögzítsék a Munka Törvény
könyvében az életet végigkísérő
tanuláshoz való jog törvényes
kereteit, a tanulmányok folytatá
sához szükséges szabadidőt, a
tanulmányi szabadság kötelező
biztosítását, a tanulmányi költ
ségek munkáltató által történő
legalább részbeni átvállalását.

El kell érni, hogy növekedjen a családbarát mu�kahelyek száma
munkavállalók pedig olyan vál
toztatásokat várnak, amelyek a
fentieken túl biztosítják és garan
tálják a nők és férfiak egyenlő el
bírálását, az egyenlő bánásmód
mind teljesebb körű gyakorlati ér
vényesülését, segítik a nők családi
és munkahelyi feladatainak ösz
szehangolását.
Örömmel tapasztaltuk, hogy az
Mt módosítási tervezetébe már
beemelték a közvetett diszkrimi
náció fogalmát és tiltását, vala
mint az „egyenlő értékű munkáért
egyenlő bér" definícióját. Sajná
lattal vettük ugyanakkor tudomá-

a meglévő ellentmondások felszá
molása, hogyan lesz biztosítva a
munkavállalók védelme kritikai
észrevétel esetén.
Nőbizottságunk elfogadhatat
lannak tartja, hogy a kormány a
jogharmonizációra hivatkozással
olyan változtatásolc!a készül az
Mt.-ben, amelyek a munkaválla
lókat még kiszolgáltatottabb hely
zetbe hozzák.
A meghirdetett „családbarát"
politikával ellentétesek a munkai
dő-keretre, a munkáltatási rendre,
illetve pihenőidőre vonatkozó in
dítványok, amelyek megnehezí-

Jótékonysági
gépészbál
Szombathelyen

N

em múlik el a „nem szeretem" időszak a
MÁV Rt. életében. A tavalyi sztrájkok miatt
elmaradt, de idén sikere�en megrendezett
Gépész Bál is ezt mutatja. A MAV Rt. vezetői tá
volmaradtak a szponzorok sorából. A bál jótékony
sági rendezvény, melyet a szombathelyi Gépészeti
Főhökség üzemi tanácsa szervezett és rendezett a
szakszervezetek és a helyi munkáltatók segítségév�I.
� rendezvény teljes bevétele a szombathelyi MAV
Ovodát illeti, karbantartásra, eszközbeszerzésre.
A már nyolcadik éve megrendezett jótékonysági
esten 130 vendég mulatott reggelig.. A műsor, a
zene és az éjféli tombola jótékony hatással volt a
hangulatra. A jótékonyság eredménye mintegy
120-150 ezer forint, melyet az óvodába járó vasutas gyermekekre fordítanak. ,
, ,,

, Az. est fő szponzorai voltak: MAV VASJARMU KFT.;
MÁV VAGYONKEZELŐ RT.; TIP-TOP KFT.
TISZTELET A SEGÍTŐ SZÁNDÉKNAK!
PA.

Fokozott munkajogi védelmet kell
biztosítani a 10 éves kor alatti
gyermeket nevelő anyáknak és a
45 év feletti nőknek.
A törvényben rögzítsék az apák
részére a gyermek születését köve
tően 5 nap szabadság lehetőségét.
Olyan munkáltatási rendeket
vezessenek be, amelyek nem be
folyásolják negatívan a családok
életvitelét. El kell érni, hogy nö
vekedjen a „családbarát" munka
helyek száma.
A férfiak és nők közötti jöve
delemkülönbségek mérséklése,
illetve megszüntetése érdekében

NEM
ERTEM
;

Szükséges szigorítani a munka
ügyi ellenőrzést, az pedig terjed
jen ki az esélyegyenlőség érvé
nyesülésének kérdésére is.
Nóöizottságunk - bízva a dön
téshozók bölcsességében és fele
lösségtudatában - reméli, hogy
a sok vita után végül olyan
Munka Törvénykönyve fogad
tatik el, amely nem a munkálta
tókat igyekszik védeni a mun
kavállalóktól, hanem a munka
vállalók érdekeit és védelmét
szolgálja.

Kollár Sándorné

Nem lesz
ilyen vidám
hangulatom

Nem olyan régen Felsőőrön (Ober
wart) találkoztam egy szakszervezetis
sorstársunkkal, Alexander Benkőnek
hívják. (Csak névrokona és volt isko
latársa a nemzetközileg elismert fut
ball-játékvezetőnek.) Beosztása sze
rint forgalmista, és nem mellesleg tit
kára a környéken lakó osztrák vas
utas kollégáknak. Itt egy szakszerve
zet van, és az területileg (lakóhely
szerint) szerveződik.
A társalgás őseink félig elfelejtett
nyelvén folyt, tehát ő törve magya
rul, én törve németül beszéltem. lgy
aztán a címben idézett rövid mondat
jó néhányszor előkerült. Mikor meg
kérdeztem tőle, hogy a területén lakó
150 vasutasból hány százalék a szak
szervezeti tag, megint jött a „nem ér
tem" .. Ekkor máshogy próbálkoztam:

a 150 főből hány fő a tag?
Elnevette· ,-nagát, mert
most kivételesen nem a
nyelvtannal, kiejtéssel volt a
gond, hanem egyszerűen
értelmetlen volt a kérdés. Ugyanis ná
luk régóta egységesen minden vas
utas munkavállaló szakszervezeti tag.
A kérdés így szokatlan, szinte mulat
ságos volt. Ezután még sok mindenről
szót ejtettünk:vonatforgalomról, mun
karendről, családról, de a „százalé
kos" kérdés után már csak bolyong
tam ebben az idegen világban, mint
Kovács Kokó ellenfelei egy jól irány
zott horog után.
Mikor elbúcsúztunk, arra gondol
tam, hogy a történelmi okokon túl az
emITtett tény (100'.'fo-os szervezettség)
is oka lehet az állomáson tapasz
talható kiegyensúlyozott hangulat
nak, jó munkakörülményeknek és tisz
tességes béreknek, Meg arra is gon
doltam, hogy a következő találkozá
sunkkor Szombathelyen nekem már
nem lesz ilyen vidám hangulatom, ha
ő is felteszi a „százalékos" kérdést.

Papp Zoltán

_10_20_01_M_ÁR_CIU_S�------MA�fAifWfA�----------KU _LTÚ_RA

SZOKATLAN KIADVÁNY A PIACON

Megjelent a

S

Munkakönyv

ajnos tíz év sem volt elég ahhoz, hogy meg
tanuljunk gondoskodni érdekeink védelmé
ról. Kár a mentségeket másokban keresni
- a piacgazdaságban a dolgozók érdekelt
nem a munkáltatónak kell elsósorban szem elótt
tartania. Tény azonban, hogy az elózó éra teljes
\

Mikor azt kérdezem a komoly
szociális érzékenységgel megál
dott (megvert?) szerzőtől, mi in
dította a könyv megírására, rög
vest rávágja: mindenkinek ez az
első kérdése.

foglalkoztatottságának hamis bavöletében ala
posan elkényelmesedtünk. Még mindig nem ké
só változtatni - de hogyan? Karácsony Szilárd
Munkakönyv címa dolgozata a lehetóségek fel
tárásával nyújt segítséget, útmutatást. A döntés
felelóssége azonban az olvasóé.

sémákat követel tőlük a megvál
tozott gazdagsági környezet. Per
sze ezért nem csak ők a hibásak.
A hátalomnak és a tulajdonosok
nak nem állt érdekében, hogy fel
világosítsa őket, a szintén tárna-

zi, hogy ezenközben szinte min
dennek, amiért fizetnünk kell,
szintén világszínvonalú az ára. A
baj gyökere ott van, hogy a mun
kavállalók zöme egyéni túlélési
stratégiát folrta(, összefogás he-

- Ma azért is hálásak a
dolgozók, hogy egyáltalán
munkát adnak nekik.
- Sajnos így van, ám ez hely
telen gondolkodás. Rá kell ébred
ni, hogy a munka világa nem a
háláról szól, arról nem beszélve,
hogy megfelelően képzett, meg
bízható munkaerő nélkül a tőke
nem menne semmire.
Nyugati demokráciákban ezt
már tudja mindkét fél. Mi még
gyerekcipőben járunk e tekintet
ben.
Ahhoz viszont, hogy ez nálunk
is így legyen, nem elég az egyéni
kurázsi, hanem az összefogásból
fakadó erő, vagyis az ütők,épes

Akkor voltak kénytelenek a képzésre kevesebbet költeni, ·amikor ia legfontosabb lett volna
'

- Viccen kívül - mondja Kará
csony Szilárd -, nem kell különö
sebben éles szeműnek lenni ah
hoz, hogy megállapítsuk, a mun
kavállalók Magyarországon egyre
kiszolgáltatottabbak, s ha nem
változtatnak az alkupozícióikon,
tovább romlik a helyzetük.

- De hogyan kezdjenek
hozzá? Mi a baj velük?
- -Legnagyobb gondot az okoz
za, hogy nem ismeri!' föl, miféle
magatartásformákat, viselkedési

dott szakszervezetek pedig pont
akkor voltak kénytelenek a kép
zésre és tájékoztatásra kevesebbet
költeni, amikor az a legfontqsabb
lett volna.

- Az alacsony bérszínvonal
okát miben látod?

+

�

lyett. A munka világában nem je
lennek meg a valós; tartalmas al
kuk. Persze vannak jó példák is.

- De mivel lehet érdekeltté
tenni a munkavállalókat a
szervezkedésben?

szakszervezet jelenléte is szüksé
ges.

- Hosszú fejezetekben
foglalkozol a tagdij, illetve a
tisztségviselólc kérdésével.
Netán rossz tapasztalataid
., vannak ezeket - illetően?

- A lényegre kérdeztél. Változ
- Tény, hogy a teljesítmény és tatni kell az eddigi'° szemléletün
- Nagyon sok munkavállaló
a bérek egyre távolodnak. Míg az kön. Véleményem szerint ugyanis gondolja úgy, hogy nem lép be a
egyik oldalon már világszínvona · nem a szakszervezeteknek van szakszervezetbe, mert alkalomad
lú dolgozói teljesítmények állnak, szükségük tagokra, hanem a mun tán az érdekképviselet úgy,is meg
addig annak' ellentételezése na kavállalóknak
érdekvédelemre. védi őt. Így legalább nem kell tággyon alacsony. A helyzetet színe- Azaz nem kell érdekeltté tenni . díjat fizetnie. Úgy gondolom, a
senkit, hiszen az élet bebizonyí- jobb élet érdekében. bizonyos ter
. totta, hogy egyedi taktikák csak a heket igenis föl kell vállalni. Sem
túléléshez elegendőek. Tudatosí a tagdíj, sem a jól fölkészült tiszt
taniuk kell mindenkiben, hogy a ségviselők, szakértők megfelelő
munkaadók, a tulajdonosok csakis díjazása nem úszható meg egy ha
Csupán az lehet hős, aki meg
a saját érdekeiket nézik. Nem tékony szervezetben, mint ahogy
valósítja mindazt, amire képes
azért, mert gonoszak vagy rosz a tagok aktivitása sem.
(Romain Roland)
szak, hanem mert ez
Szükség van arra is,
A fiatalokat munkanélküliségre
az ő szerepük a folya
hogy
a szervezet gazda
kárhoztatni annyi, mint megölni a
matban, amit nagyon
ságilag független le
lelküket (II. János Pál pápa)
jól el is látnak. A
gyen. Mindez persze álAki keveset gondolkodík, sokat
munkavállalók egye
dozattal jár, de megéri,
téved (Leonardo da Vinci)
dül mindenképpen kiszolgáltatot mert különben nem lehet a dolgo
A kétely semmi egyéb, mint a
tak, tehát ninés más esélyük, mint zó érdekeit sikeresen képviselni.
gondolkodás kötelezettsége .. _. A
·
az
összefogás.
V. E.
kétely és hit egymásból táplálkoz

Meggyíízíídés és kétely

,,Ha a világért nem is, a világ
képünkért felelősek vagyunk"
vallja Kárpáti Sándor Meggyőző
dés és kétely című könyvében,
_ melynek februárban volt a bemu
tatója.
Az alcím - ,,Egy gondolatva
dász feljegyzései" - már sokkal
többet elárul a műről.
A Magyar Vasutas hasábjairól
is jól ismert közíró ezúttal olyan
Ptiblicisztikai füzért (ahogy ő ne nak." (Goda Gábor)
vezi) nyújt át olvasóinak, amely
A. kötet egyik erénye, hogy nészellemi vitaminként· jó szívvel - hány percre _is fel üthető így roha
ajánlható azoknak, akik minden nó életünkhöz alkalmazkodva se�
napi gondjaik közepette tiszta for gíti elsajátítani a gondölkodás
rásból szeretnének erőt meríteni művészetét vagyis továbbgondo
a holnaphoz.
lásra késztet.
A szerző rövid,
A fentieken túl
színes mozaikokban
kiknek ajánlom ezt
megírt személyes
a könyvet?
vallomásain kívül az emberi gon
Azoknak, akik hisznek az em
dolkodás olyan letisztult bölcses beribb jövő megteremthetőségé- ségeivel is megajándékoz minket, ben, akik meggyőződésük tuda
melyek a humanizmus eszméjén tában vannak, nekik a gondolati,
túlmutatva segítik építeni bet1- az eszmei azonosulás öröme
nünk azt az értékrendet, mely miatt;
nemcsak szóhasználatában vezet
Akik pedig kételkednek és még
el minket a szabadsághoz és de keresik önmaguk világképét, ne
mokráciához.
kik a gondolati fogódzók miatt
Jó ügyet nem szolgálhatunk az ajánlom jó szívvel.
igazság elfojtásával. (B. Russel)
VM

KÖNYVAJÁNLÓ

ÁLDOZATTAL
JÁR!

Ha itt lenne József Attila
Ha most élnél, kezed ott volna
11Jár a tol/puska-ravaszon.
Uj tartalom, de régi forma:
a tőkéseké a haszon!
Büszke-bús fejedben a szándék
járna ismerős terepen.
Okosok között bamba-játék;
nem szellem és nem szerelem.
Hálnak az utcán, dideregnek,
üresen korog sok gyomor.
Koldusok egymásnak üzennek,
dőzsöl a nemzeti nyomor.
Ma is nyomul a gaz, igaznak
Hígul a magyar televény.

Fort�lyosfélelem igazgat,
s hol van a csalóka-remény?
• Dolgomának pontosan, szépen.
A gyáron ott lóg a lakat.
Olajszőkítő brancs keményen
óvja a lebukottakat!
Paraszt sír, nyomja földje gondja,
búzát éget és zár utat.
A proletár a tőke rongya,
kukába dó/ a vén, s kutat.
Ha most élnél, ott lennél Szárszón,
és akármiben fogadok,
álldogálnál az állomáson,
s néméd a tehervonatot.

M!�Ul ��

CSATLAKOZÁSRA VÁRVA
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Harc nélküli visszavonulás
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un,uM!
UTASOK,
VASUTASOK!
MIÉRT
HAGYJUK,
HOGY ÍGY
LEGYEN?

mikor a MÁV Rt. illusztris vezetői nyújtó vállalat főleg államilag kötelező zás (ami sajnos tipikus magyar gyakorlat) is lesznek. Több
eddig.
által megalkotott „győzelmi nyi feladatkörét ellátva célszerű lenne, ha ré előtt ismeretesek voltak a MÁV számára. mint
Ez év májusa az eddigieknél azonban Ezek is kelle
latkozatokat" olvastuk a legkülön szint fedné a valós igényeket, részint pe
félébb sajtóorgánumokban arról, hogy a dig üzletpolitikai megfontolásból elébe több csemegét ígér. /). Kormánynak jó nek. No de Ura
szokása, hogy megszabja a vasútnak év im, ezek az
MÁV 2000-re tervezett személyszállítási menne az igényeknek.)
zeket a megfogalmazásokat egy ről-évre, hogy mennyivel kell csökkenteni összes utasnak
bevételei meghaladták a tervezett mérté
olyan jelentésből idéztem, amely az „ülőhely kilométerek" mennyiségét. csak egy töredékét szállítják. A többség
ket (a fránya sztrájkolók úgymond káro
2000-ben a MÁV által- egy, a mi Ezt ugyebár két módon lehet elérni leg érdeke ugyebár nem meghatározó szem
kozása ellenére), úgy véltem, hogy talán
végeszakad annak a sokak által jogosan nisztériumnak menetrendi panaszokat hatásosabban (a többiről nem szólok, pqnt. Pedig egy InterCity vonat és mond
bírált gyakorlatnak,. hogy a MÁV a sze érintő hivatalos megkeresés tárgyában - mert kevésbé hatékony módszerek). Az juk egy Szolnok-Budapest Keleti-pálya
egyik, hogy csökkentem a vonatok udvar között közlekedő vonat szolgáltatá
mélyszállítás terén deffenzív . - mind írt hivatalos jelentésében volt olvasható!
elyzet tehát az, hogy·a MÁV még mennyiségét. A másik mód a vonatban si színvonala úgy közelít egymáshoz,
mennyiségében, mind minőségi paramé
tereiben csökkenő szolgáltatást nyújtó - � hivatalos felügyeleti szervének, szereplő kocsik mennyiségének csökken mint egy parlamenti képviselő jövedelme
vállalati magatartást tanúsít.
tulajdonosi jogkört ellátó minisz tése. Nosza, magyar virtus_! A MÁV · (csak amit bevall) meg a magyar vasutas
Amikor tisztségviselő társaimmal vé tériumnak is azt bizonygatja, hogy ő fel mindkettőt megteszi egyidejűleg, mivel - átlagkeresete.
zándékosan nem neveztem meg
gigböngésztük a MÁV Rt. 2001/2002. év méri a valós utazási igényeket, széleskörű úgymond - 1-2 évi elmaradásban van.
egyetlen vonatot sem, hiszen nem
e félj magyar utas! Ha eddig nem
re szóló menetrend-tervezetét, a jó ma egyeztetéseket folytat, megküldi az ér
egy-egy vonat megszüntetése,
volt módod élvezni a magyar ,,he
gyar szólás ellenére, ez a remény halt dekképviseleti szervezeteknek (ez alatt
ringvonat" nyújtotta élményeket vagy beállítása a lényeg, hanem egy már
meg először.
munkáltatói és munkavállalói szervezete
Bizonyára nem a remény szintjén fo ket kell érteni) véleményezésre, és ez (túlzsúfolt, koszos, füstös, nyáron meleg, már elfogadhatatlan (állami, vállalati, ki
galmazódott meg a sokak által ismert és alapján készül a menetrend. Ez persze télen hideg szerelvények), nemsokára Rád ki döntse el, hogy melyik) magatartásról,
amely eredmény és hatás tekintetében
több mint kétkedést kiváltó MÁV szlo formálisan igaz is. Az ügy komolyságát is sor kerül.
gen, hogy ,,Kell a vasút Európában!"
csak az kérdőjelezi meg, hogy a majusi · Igaztalan lennék, ha tagadnám az In egyformán rossz az utasnak és a vasutas
tszetős kijelentés, de kissé félve, menetrendváltozás után kisebb nagyobb terCity, InterPici, a tervezett sínbusz, va nak, akár szolgáltat, akár ő utazik.
Hölgyeim és Uraim! Utasok, Vasuta
kellő tisztelettel, ha kell, kellő alá időközökkel követhetetlen számú és tar lamint az új magyar vasúti csoda, a ,,rapid
zattal bátorkodom megkérdezni a talmú újabb és újabb módosítások követ vonat" (ez állítólag 160 km/h sebességgel sok! Miért hagyjuk, hogy így legyen?
döntésre jogosultakat, arról még senki keznek, olyan igények teljesítése kapcsán, közlekedik a menetrend szerint, a való
Orosz Péter
nem világosította fel a MÁV vezetőit, amelyek jóval a tárgyévi menetrendválto- ságban meg majd meglátjuk) tényét. Ezek
hogy Magyarországon is kell(ene) a vas- .------------------.--------------
út, talán jobban, mint Európában és arról,
Nem a jó
hogy jó magyar vasutat akarunk, mert az
ügy
már régen hiánycikk.
érdekében
Ez nem nacionalista jelmondat! Leg
alábbis nem betegesen az. Csupán azt jel
születnek
zi, hogy a jelentős mértékben magyar
a
adófizetők pénzén, valamint az utasok ál
módosító
tal fizetett menetjegybevételből (is) finan
törvény
szírozott magyar vasúti személyszállítás
javaslatok
azokról szóljon és elsősorban azoknak - A Munka Törvénykönyvének parlamenti vitanapja nyújtson elvárható minőségű szolgálta
tást, akik számára létrehozták és akiknek
Ritkán ragadok tollat írásra, most padsornkban körülbelül 10 ember szor rendjétOI elterelő hadmaveletbe kezde
ez nem kevés pénzébe kerül.
azonban szeretném személyes benyo galmasan múlatta az idOt a házszabály ni.
A MÁV hivatalos tervezeteiben az sze másaimat megosztani a vasutas mun módosításának témakörében. A bár
Az államtitkár úron kívül a legna
repel - többek között -, hogy a személy kavállalókkal.
sonyszékben helyet foglaló szomjas ál gyobb kormánypárt hozzászólói bizony
szállítás terén további ,,rendelkezésre ál
Friss élményeimet 2001. február 15- lamtitkár az üres poharát megemelve gatták a módosítás csodálatos előnyeit..
lás csökkentés"-t kíván megvalósítani. Ez én szereztem a parlament ülésén. Izga jelentkezett repetára. A vizet felszolgáló Ude színfolt volt egy fiatal képviselő,
igazi (vagy talán c�ak annak vélt) európai lommal készültem a számomra igen úriember tisztelettudóan kiszolgálta. Fi aki délután kettőkor, kis bőrtáskáját vál
megfogalmazás. En megpróbálom ma fontos vitanapra, melynek témája az Mt. gyeltem az államtitkár arcát, gondoltam, lára vetve, laza mozdulattal átsétált-az
gyarra lefordítani.
üres padsorok között, majd rádöbben
általános vitája volt. Az. izgatottság két megköszöni. Tévedtem.
menetrend-tervezet a korábbiaknál összetevője egyszerre hatott rám, hi
Elérkezett az Mt. módosításának na ve, hogy nem jó soron akarja elhagyni
ényegesen kevesebb és rosszabb szen elsO parlamenti meghívásomnak pirendje. A vitában az ellenzéki oldal a termet, visszajött, és padsort váltva
zínvonalú eljutási lehetőséget kí- tettem eleget, amelyet az MSZOSZ el jóvoltából immáron húszan is részt vet kilibbent a teremtOI. Csaknem 2 óra
nál az utasoknak. Jelentősen romlik a fő . nökétől kaptam, másodsorban pedig a tem a teremben.
múlva ismét felbukkant a képvisel() úr,
vonali és mellékvonali kapcsolatrendszer. végleges szavazás nem lehet közöm
A szocialista képviselők hozzászólá immáron táska nélkül, s ugyanezt a
Igaz,. kevesebb csatlakozás mulasztás bös.
saikkal igyekeztek a törvényt beterjesz maveletet ismételte azzal a furfangos
lesz, mivel a tervezet szerint csökken a
A parlament épületébe belépve egy tőket jobb belátásra bírni, hogy ez a ter trükkel, hogy egy félperces leülést is
csatlakozások száma. Így ugyanis javul felemelő érzés, a felelősségtudat érzése vezet a munkavállalókra nézve miért is beiktatott.
hat a menetrendszerűségi mutató, mivel fogott el. Az. egyik folyosón, amelyen a lesz negatív hatással. A kétperces szó
Dicséretükre legyen mondva, az el
egy-egy késett vonatra nem vár másik há média képviselői tolongtak, átvereked csaták is igen mély tartalommal bírtak lenzéki képviselők becsületesen küz
rom. Ja, hogy az utas szeretne tovább tük magunkát a „szentélybe". Később egy-egy esetben.
döttek különféle érvekkel a módosítás
utazni? - Hát ne szeresen! Ez nem kíván kiderült számomra, hogy itt a nagy
Az államtitkár úr (aki a szakértők által ellen, azonban szomorúan tapasztaltam,
ságműsor! Ez egy szolgáltató vállalat, ügyek a nagytermen kívül - a folyóso adott összes tanácsot kimerítette) titkos hogy nem az észérvek és a jó ügy ér
amelynek értékrendjében a saját mutatói kon, a frakciók szobáiban és a minisz fegyveréhez nyúlt, és a baloldali politi dekében születnek a módosító törvény
láthatólag fontosabb helyet foglalnak el, terelnök úr szobájában dűlnek el, a mé kus (aki egyben szakszervezeti vezető javaslatok, hanem az ERŐ politikája domint az a rengeteg utaspanasz, amelynek diát pedig a mai napon nem az Mt. tár is) hozzászólását pártpolitikai érdekként . minál majd. A "nyomjuk meg a gombot
arra, amit a főnök mond" címa jelenet
egy részére nem válaszolnak, egy részére gyalása kötötte le. A nagy szenzációt a apqsztrofálta.
Eber SZDSZ-es képviselő emlékeze- fog lezajlani a szavazásnál.
az a válas.z, hogy az alacsony szintű ke Kisgazda Párt elnökének be-és kivonu
Hogy mégis miért ragadtam tollat?
reslet miatt nem gazdaságos a megoldása, lása jelentette, amelyet a saját szobájá . lében mélyről előjöttek azok a szép na
Mert úgy gondolom, talán még nem
míg egyes felvetésekre az a válasz, hogy ból a miniszterelnök úrhoz való bejutá pok, amikor a munkavállalók érdekében
az államtitkár úr és ő a barikád egyazon késő ...
még nem tapasztalta a MÁV, hogy igény sig tett meg:
Meleg János
A karzaton kollégáimmal elfoglaltuk oldalán helyezkedtek el. Figyelmeztette
lenne rá. (Csak zárójelben jegyzendő
Budapest Területi Képviselet
meg, hogy egy minőségi szolgáltatást a helyünket. Déli -egy körül a parlamenti is, hogy nem szerencsés az Mt. napi-
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Együtt a betegekért

A SZOLNOKI MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET FELÜGYELŐ TANÁCSA 2001. FEBRUÁR 20-ÁN ÜLÉSEZETT.
AZ ÜLÉSEN RÉSZT VETT A TULAJDONOS KÉPVISELETÉBEN HORVÁTH LAJOS, A KÖZLEKEDÉSI ÉS VÍZÜGYI
MINISZTÉRIUM VASÚTI FŐOSZTÁLYVEZETŐJE .
3. A kórházat érintő egyéb aktuális együtt - pótlékok, ügyeleti díj stb. - közel
Napirenden:
1. Tájékoztató hangzott el a kórház
2000-ben ben végzett gazdálkodásáról, a
betegforgalomhoz kapcsolódó és igazodó
létszám és bérhelyzet alakulásáról.
Dr. Sélleiné Márki Mária gazdasági
igazgató tájékoztatója alapján a Felügyelő
Tanács megállapította, hogy a Kórház
egészségügyi szakellátás területén nyúj
tott teljesítménye 2000.évben megközelí
tően az előző évi szinten volt. Gazdálko
dása 2000-ben stabil, likviditási helyzete
megfelelő volt.
Továbbra is gondot okoz a vezetésnek
a 13. havi illetmény kifizetése, amelyet
az OEP évek óta nem finanszíroz, a kifi
zetésre pedig törvényszinten kötelezően,
a KSZ alapján kerül sor. A kifizetést
banki hitel felvételével oldja meg a
kórház vezetése, ami komoly kamatfi
zetéssel jár.
2. Tájékoztatót hallgatott meg a Fel
ügyelő Tanács a területi ellátási kötele
zettség hiánya miatt kialakult helyzet
ről és a jövőbeli elképzelésekről.
Dr. Lőke Miklós F9igazgató főorvos
elmondta, hogy a MAV Kórháznak a
megalakulása óta volt területi ellátási kö
telezettsége, ami azt jelentette, hogy a vá
rosi Hetényi Kórházzal történt megyei
szintű megegY,ezés alapján hétfőn és csü
törtökön a MAV Kórház látta el az ügye
letet. Töröksze,ntmiklós és környéke terü
letileg is a MAV Kórházhoz tartozott.
Az önkormányzat az ÁNTSZ megyei
tiszti főorvos egyetértésével 200 l-től visz
szavette a területi ellátási kötelezettséget
a MÁV Kórháztól. Sajnos mindezen in
tézkedések előtt előzetes értesítést nem
kapott a Kórház vezetése, így a sajtón ke
resztül utólag tudta csak a betegeket ér
tesíteni. Jelenleg a kórház vezetése úgy
döntött, hogy csendes ügyeletet tart hét
főn és csütörtökön, így a szabad orvos-és
intézményválasztás lehetőségével tovább
ra is élhet minden beteg, és kérheti a há
ziorvosától, hogy a MÁV Kórházba utalja
őt, ha az illető szakterületen a kórház ren
delkezik fekvőbeteg-osztállyal.
A MÁV Kórház ISO 9002. minőség
biztosítással rendelkezik - a megyében
egyedül-, ezért a főigazgató bízik abban,
hogy minőségi munkával, a környezetben
'lévőknél jobb szolgáltatásokkal megtart
hatók a betegek, ami a kórházban dolgozó
466 vasútegészségügyi dolgozónak jövő:
képet és létbiztonságot is jelent.
Horváth Lajos a Közlekedési Minisz
térium képviseletében is arról nyilatko
zott, hogy mindent megtesznek a vasút
egészségügy megtartásáért, ami eddig is
szervesen illeszkedett az ország egész
ségügyi ellátási rendszeréhez. Vállalta,
hogy a február 21-én megtartandó sajtó
tájékoztatón ő is jelen, lesz - ahol avárosi
Hetényi Kórház, a MAV Kórház és a vá
ros és megye érintett v�zetői vesznek
részt -, segítséget ad a MAV Kórház ve-zetésének a kompromisszumok keresésé
ben.

kérdése� között elhangzott:
A MAV Kórházban a 2001. januárjától
bevezetett
kormányintézkedésként
40000.- Ft-os minimálbérre történő átál
lás 268 munkavállalót érintett, és a kór
ház költségvetésében januárban a KJT
változásból adódó kötelező emeléssel

3 millió forint többletkifizetést jeléntett.
A 2001. évi gazdálkodás irányát mind
ez meghatározza, és komoly feladatot je
lent az intézmény gazdasági vezetésének,
mivel még az éves bérfejlesztés lehető
ségeit ezt követően kell meghatározniuk.

A felügyelő tanács kérte az intézmény
vezetését és a tulajdonost: tegyen meg
mindent annak érdekében, hogy a gyógyító munka sz(nvonalát ne rontsa le a jelen
leg meglévő és kial�kult helyzet, a megyei kórház és a MAV Kórház viszonya
rendeződjön.
A két kórház együttműködé éről ked
vező megállapodás jött létre február 21én, amiről a Jász-Nagykun-Szolnok me
gyei napilap, a ,,Néplap" tudósítása alap
ján értesültünk.
Király Károlyné

VSZ Bp, TK titkár
Szolnok MAV Kórház
Felügyelő Tanács Elnöke

Orvosoljon a riliniszter!

T

ekintettel az ágazati érdekegyeztetés fon
tosságára, dr. Márkus 1m·re, a Vasutasok
.
Szakszervezetének elnöke levélben fordult
dr. Fónagy János közlekedési és vízügyi mi
niszterhez . A fóbb problémák közül elsó helyen
áll a MOSZI fölszámolásával ki.alakult helyzet . A
levél erre vonatkozó részében a VSZ elnöke így
fogalmaz:

,,A MÁV Orvosszakértői Intézet /MOSZI/ 2001. február 14-i
megszüntetésével megítélésünk szerint az egészségileg alkalmat
lanná vált vasutas munkavállalók élethelyzetének kezelése hát
rányosan fog változni.
A munkaképesség-csökkenés megállapítása, illetve a rokkant
tá nyilvánítás, mint tevékenység, átkerült ugyan az országos tár-

sadalombiztosítási rendszerbe, de az eljárás során nem látjuk biz
tosítva a speciális vasúti foglalkozás-egészségügyi ismereteket
igénylő szakértői gyakorlatot.
A vasút veszélyes üzem, a MOSZI a vasúti sajátosságokra
tekintettel működött elkülönülten. A megváltozott helyzet ren
dezése és a várható hátrányok kiküszöbölése érdekében javasol
juk, hogy a területen (megyékben) működő elbíráló bizottságok
ba egy- egy fő vasúti foglalkozás-egészségügyi szakorvos kerül
jön be. A másodfokú bizottságban pedig kívánatos lenne - a
vasutasok esetében - a többségében vasúti szakismerettel réndel
kező létszámösszetétel."
Fónagy miniszter úr - aki támogatandónak minősítette a ja
vaslatot - soron kívüli intézkedést ígért az ügyben, amelynek
részleteiről a Magyar Vasutas is beszámol majd.

ln Memoriam MOSZI

A vasút önálló egészségügye
Második lépcsó'ben a rehabili
lismerem, hogy tehetetlen
mindig is szálka volt az állami
tációs intézetek, szakrendelők ar
egészségügy szemében; többször E dühömben ragadtam tollat, ra kényszerültek, hogy megnyis
amikor hírét vettem, hogy
megpróbálták annak privilégiumait
sák kapuikat, sőt előnyben része
megszanik a MÁV Orvoscsorbítani, értékeit megszerezni.
sítsék a „fizetővendégeket". Az
Hol vannak már azok a szép idők, szakértói Intézet, és bízva bí- életben maradásuk volt a tét! Ez
amikor a vasútorvos egy személy- zom, hogy írásom gondolkodásra zel magyarázható, hogy a rehabi
ben gyógyított, gondozott és reha- késztet minden jóérzésa vas- litációs intézetekbe kerülésre egy:
bilitált? Amikor egy infarktuson utast!
sőt másfél évet is várni kell, a héátesett páciens hat héten belül vízi beutalások ideje két hétre szű
közvetlen telefonkapcsolat útján egyeztetve - Balaton kült, ami szakmailag kifogásolható.
füreden rehabilitálódhatott, és nem egy esetben eredeti
Harmadik lépcsőben megszüntették a MOSZl-t, azt
munkakörébe alkalmasan, gyógyultan tért vissza? Ami a szervezetet, amelynek szakemberei tudták, hogy a
kor a mozgásszervi megbetegedés, netán üzemi bal vasút fokozottan balesetveszélyes üzem, tudták, hogy
eset miatt munkaképtelenné váló dolgozó, elsőbbséget a rehabilitációra minimális a lehetőség, s akik ismerték,
élvezve, négy héten belül rehabilitációs intézetbe került hogy az adott munkakörök mögött milyen munkát kell
és három hét intenzív kezelés után ismét fel tudta ven a vasutas dolgozóknak ellátni. Ennek megfelelően hoz
ni a munkát? Amikor a vasutas nyugdíjas - aki évtize ták meg a döntéseiket, minden esetben szoro�an
dekig az időjárás viszontagságainak kitéve dolgozott - együttműködve az illetékes vasútorvos kollégá"1al. lgy
évente kezeltethette magát azokban az intézmények nem fordulhatott elő olyan eset, hogy a csípőprotézis
ben, amelyeknek felépítését és létét az ő forintjai és műtéten átesett vonalbejáró 50 %-ot kapjon, és a re
téglajegyei tették lehetővé?
habilitációját javasolják kevés állást, járást igénylő
Az első csapás akkor sújtott le, amikor az úgyneve munkakörben.
zett <kártyarendszert bevezetve, megfosztották a vasút
�egyedik lépcső: ,VTI?
orvosokat a kizárólagos táppénzre vételi jogosultsá
Otödik lépcső: MAV Nyugdíjintézet?
guktól. Ennek azóta is érzékelhetők a negatív követ
Hatodik lépcső: Vasúti Törvény az egészségügyről?
kezményei:
Anno, kazánkovács nagyapám, illetve vonalbiztos
• nem követhető megfelelően a vasutas dolgozók · apám idejében a vasutasok két okból biztosan leálltak
egészségügyi állapota;
volpa: 'él bérük és az egészségügyük érdekében.
• nincsenek szoros követés alatt a krónikus betegség
. Es ma?
ben szenvédők;
Dr. Pénzes l(ata li n
• lehetőség van a betegségek eltitkolására.
vasútorvos, a VSZ elnökségi tagja
· Ugyanakkor a vasútorvosokat kötelezték - területi
ellátási kötelezettség nélkül, mi'ntha a vasút nem lenne
Tekintettel a leírtak súlyára és az ügy fontosságára,
terület - a háziorvosi teendők ellátására, annak összes lapunk legközelebbi számában a kérdést más oldalról
negatív diszkriminációját magukra vállalva. Az orvosok
is megvilágítjuk.
próbálnak becsületesen helytállni.
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PO L ITIZÁ LJA N A K-E A SZAKSZERVEZETEK?

A szakszervezetek a megalakulásuktól
kezdve politizálnak
hangsúlyozza Rabi Ferenc, . az MSZOSZ alelnöke

- A kérdés tehát az:
politizáljanak-e a
szakszervezetek. Ha ne,
akkor miért ne, ha igen,
akkor hogyan?
- Az MSZOSZ a tagszerveze
tek és a területi szervezefek be
vonásával 1996-ban vitát indí
tott a konföderációs álláspont
kialakítására.
Ennek a · vitasorozatnak az
egyik tanulsága az volt, hogy _
jóllehet ebben a kérdéskörben
megoszlanak a vélemények, de
az 1993-ra· kialakult nézet felül
vizsgálatára, a legfontosabb el
vek megváltoztatására nem volt
szükség.

vezetőkként,
érdekvédőkként
nyilvánulnak meg tevékenysé
gük során. Ez lehetővé teszi azt,
amit egyébként is fontosnak tar
lista-kereszténydemokrata, vala tunk, hogy a szakszervezeti ál
mint a munkásplatform.
láspontok tudatos képviselete
megjelenjen a törvényhozásban
- Sorozatosan kritika tárgya, és az önkormányzatok munkájá
hogy szükség van-e ban.
szakszervezeti indíttatású
A szakszervezetek autonóm
országgyú1ési és szerveződések, nem a pártok ki
önkormányzati képvisslá1cre. szolgálói vagy segédcsapatai.
- Az MSZOSZ szocialista Viszont minden szakszervezet
szociáldemokrata
platformja nek mérlegelnie kell, hogy az
megállapodásain keresztül ke érdekvédelemhez, annak ered
rültek a parlamentbe és az ön ményes megvalósításához mi
kormányzatokba képviselők. Ta lyen viszonyt alakít ki az egyes
pasztalataink alapján az infor- kormányzati pozícióban vagy
ellenzékben lévő pártokkal.
Amennyiben a szakszervezete
ket nem értékként, a társadalmat
befolyásoló tényezőként keze
lik, akkor az együttműködés mi
nimális felté
mációgyűjté:,
a
telei sem jönLEGYEN ÉRTÉK!
szakszervezeti ál
nek létre.
láspontok képvise
Az MSZOSZ tagszervezetei
lete a különböző bizottságok
ban, a határozatokat befolyásoló nek álláspontját a fentiekben vá
tényezők lehetővé teszi a meg zolt gondolatiság jegyében ala
alapozottabb döntéseket. · A kítottuk ki és alkalmazzuk. Ter
szakszervezeti indíttatású képvi mészetesen folyamatos párbe
selők nem pártpolitikusként, ha szédben, vitában és kölcsönös
nem elsősorban szakszervezeti egyetértésben.

ÁLLANDÓ KONFRONTÁCIÓVAL, TÖMEGES AKCIÓKKAL
LEHETEREDM ÉNYEKETEL ÉRNI
szervezetek működését, törekvé
seik megvalósítását.
- Ezek alapján mi jellemzi a
mai hlllyzetet?
- Az MSZOSZ-ben folytatott
viták eredményezték a jelenlegi
gyakorlat kialakulását. Ennek
lényege, hogy a szakszervezeti
tagság pártpolitikai kötődése kü
lönböző lehet, s ezért a közösen
törekvések
megfogalmazott
pártpolitikai képviseletére plat
formok alakultak. A direkt párt-

TÖBB, MINT 100 ÉVE POLITIZÁLNAK
A szakszervezet és lényegé
ben minden közösség már a
megalakulásával politizál, hi
szen a bélyeggyűjtők és a hor
gászok is kialakítják álláspont
jukat a különböző témakörök
ben. A szakszervezetek a meg
alakulásuk óta, több mint 100
éve politizálnak. Magyarorszá
gon a második világháborúig a
szociáldemokrata párt és a szak
szervezeti mozgalom szimbió
zisban, egymást erősítve élt és
dolgozott. Ez a szociáldemokra
ta típusú szakszervezeti modell
jelenleg is működőképes a skan
dináv országokban.
Nálunk a rendszerváltást meg
előző évben történelmi kényszer
volt a transzmissziós szereppel
való szakítás.
A következő esztendőkben vi
lágossá vált, hogy a törvényho
záson és a kormányzati akaraton
keresztül a szabályozó rend
szerek változtatásával nehéz
helyzetbe hozhatók az érdekvé
delmi szervezetek. Ezzel szem
ben csak állandó konfrontáció
val, tömeges akciókkal lehet
eredményeket elérni. Van persze
másik út is. Az, hogy pártpoliti
kai támogatókat keresnek az ér
dekvédők, akik, s amelyek kor
mányzati pozícióban megállapo
dásos rendszerekkel segíthetik a

politizálás a platformok fefada
ta, de ez nem lehet MSZOSZ
alapszabály és program ellenes.
A konföderáció pártpolitikai
megállapodásokat nem köthet. A
jelenleg is működő három plat
form közül meghatározó támo
gatottsága a szocialista-szociál
demokra platformnak van. Mű
ködik még a keresztényszocia-

A politika

A politika

a társadalmi rétegek, csoportok érdekei
nek, céljainak és feladatainak összessége; a társadal
mi rétegek és csoportok egymáshoz és hatalomhoz
való viszonya; az egyes államoknak a nemzetközi élet
alapvető kérdéseihez való viszonya; a különböző társadalmi erőknek a társadalmi fejlődés
fő tendenciáihoz, követelményeihez, feltételeihez való viszonya� a hatalom megszerzéséért,
illetve megtartásáért, az érdekek éNényesítéséért, vagy ennek akadályozásáért folyó harc,
s annak eszköze, módszere.
Megkülönböztetünk bel- és külpolitikát aszerint, hogy az országon belül vagy az államok
között éNényesül-e. A külpolitika mintegy folytatása a belpolitikának. A belpolitika is tovább
tagolódik társadalom- és gazdaságpolitikára, kulturális és oktatáspolitikára, egészségügyi
és szociálpolitikára, stb. Beszélünk párt- és szakszeNezet-politikáról, ifjúságpolitikáról, stb..

A politika a társadalom, az állam vezetésére irányuló tevékenység. Nem csupán a hatalom

megszerzésének és megtartásának technikája, hanem cselekvő, alkotó részvétel a közösség
ügyeinek intézésében, a társadalom életében.

A politika

az akaratok, az érdekek, az érzelmek világa is. Meg a lehetőségek művészete.
A politika mint államművészet fontos a nemzetek, a nemzetközi szeNezetek életében, hiszen
milliók sorsát befolyásolja és dönti el hosszú időre, jó vagy rossz irányba.

„Az. emberek jóra és szebbre való vállalkozása társadalmi kiterjedettségben - írja Gombár
Csaba politológus - mindig ·csak akkor jutott eredményre, ha politikai erővé is tudott szer
veződni, vagy valamely politika védőernyője alá tudott húzódni. A történelem nem a tu
domány vagy a művészet harca a politika ellenében, hanem az alkotó ember különböző
politikában is megjelenő törekvése, e különböző politikák ütközése." (A politika parttalan
világa 1986.)
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Nézzük meg tehát közelebbről,
hogy mitől is lesz szabad, járható
a (vasúti) pálya! Először is attól,
hogy van, létezik, tehát 1;1egépült.
(Erre még valamiko· jó lesz
visszaemlékeznünk, ,nert most
nem azok az idők következnek,
amikor számottevő új pályaszaka
szok építése lesz várható. Sokkal
inkább egyes vasúti pályaszaka
szok bezárása van tervbe véve, bi
zonyos megalapozatlan, nem túl
meggyőző teóriákra hivatkozás
sal.)
További fel tétele a pálya hasz
nálatának annak minősége, mű
szaki állapota, más szóval hasz
nálhatósága. (Való igaz, hogy a
vasúti közlekedésnek ezen túlme
nően még további feltételei is
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Szabád a pálya!

T

dolgozók szociális körülményei
ben (tisztálkodási lehetőség, étke
zés, egészséges ivóvízzel való el
látottság, stb.) és bérezésében.
Mivel a PHM WLakszolgálatnál
a pályamunkások létszáma igen
számottevő (a szakigazgatóság
létszámának mintegy egyharma
da) a Vasutasok Szakszervezeté-

ermészetesen most a vasúti pályára értend6 a cím és nem
a futballpályára, bár a MÁV Rt. Vezérigazgatósága által a
közelmúltban - az 51. Vasutasnapra - meghirdetett „sza
badld6s sportversenyekre" vonatkozó felhívást megismer
ve erre Is gondolhatnánk. Még csak nem Is az Európai Unió
országai vasútjalnál már meglév6 koncessziós megállapodásra,
a „szabad pályahasználatra" kell most asszociál
nunk, aminek az alkalmazása épp elég gondot fog
· A PÁLYÁS SZAKÁGNÁL ALKALMAZOTT
majd okozni a leépül6ben lév6 magyar vasútnak,
TELJESÍTMÉNYBÉR-KERET IDEI
az „Uniós csatlakozásunkat" követ6en kialakuló
MEGHATÁROZÁSÁNÁL FIGYELEMBE VETTÉK
(számunkra hátrányos és egyenl6tlen) verseny
PLUSZ 4,4 %-OS KOMPENZÁCIÓS SZORZÓT
helyzet miatt.

de úgy érzem, hogy nem lehet
eleget h<11>gsúlyozni ebben a m':!n
kakörben dolgozóknak•.:- a MAV
Rt.-n belüli - kimagaslóan.kedve-

A
IS

váltására ügyes kéziszerszámok nek és ezen belül a Pályagazdál
és kisgépek kerültek kifejlesztés,re . �odási Intéző BizottságunknaJc is
és beszerzésre, továbbá, hogy az . kiemelt feladatá� képezi ezei:i dol
egyéni védőeszközök és a 01.uuk�-. , gozói réteg érdekképvise�ete.

Egyes vasúti pályaszakaszok bezárását tervezik
vannak, p). a vasúti jelző- és biz
tosítóberendezések, a vontató és
vontatott járművek, a vasutas dol
gozók. Azonban mégiscsak elsőd
leges feltétel a vasúti pálya meg
léte, működőképessége. Itt jutot
tam eJ a mondanivalóm lényegé
hez, nevezetesen ahhoz, hogy a
használhatóság legfontosabb ele
mei: a pályafelügyelet, a pálya
karbantartás és (az egy idő után
már szükségszerű) pályafelújí
tás.

Bízom
Mindezen tevékenységek jelen
leg - és remélhetően a jövőben is
- a pályavasúti szakszolgálatoknál találhatók.
Bízom abban, hogy az állam,
mint tulajdonos, kellő felelősség
gel áll a későbbiekben is „a vasút
ügyéhez" és - gazdasági okokra
hivatkozva - nem fog „egy hoz
záértő" bróker céget, megbízni a
problémakör megoldásával, ami
nek is az lehetne a következmé
nye, hogy a vasúti pályavonalak
biztonságát egy jó nevű őrző-vé
dő cég is felügyelhetné, vagy az
országos pályafenntartási és fel
újítási tevékenységet egy- a köny
nyűiparban már bizonyított - (ci
pőfelsőrész készítő) kft. is végez
hetné!

Nem lehet kiiktatni
Ebben az évszázadban, de leg
gyorsabban az utóbbi évtizedek
ben hatalmas fejlődésen ment ke
resztül a pályafenntartási techno
lógia. A korszerűen megtervezett
pályafelújító és karbantartó gé
pek, gépláncok (Plasser) alkalma
zása mellett sem lehet azonban
teljesen kiiktatni e technológiából
az é1 őmunkát, amit a vasúti pálya
munkások valósítanak meg. Tisz
temnél fogva sokszor leírtam már,

zőtlen munkakörülményeit és szo
ciális ellátottságát. Ez még akkor
sem vitatható, ha azt is tényként
kell elfogadnunk, hogy az utóbbi
időben a nehéz fizikai munka ki-

ruházat tekintetében is tagadhatat
lan az előrelépés. Nem követke
zett be azonban nagyobb fejlődés
a - szélsőséges időjárási viszo
nyok között is - a nyílt vonalon

·Továbbképzés

A

z OrszágQt. Munkaügyi és Munkavédelmi F6felügyel6ség folyamatos továbbképz!lst tart az EU csatlakozás,
jogharmonizáció tárgyában, felkészítend6 a felügyel61
gárdát a csatlakozás utáni bokros teend6kre.

Ebben az évben már civil szervezetek - így a szaksz.er 
vezetek is - meghívást kaptak - korlátozott számban a tanfolyamra.
A tanfolyamon a Külügyminisztérium, az OMMF és az
ANTSZ biztosít magas szintű előadásokat. Néhány meg
szívlelendő - a szakszervezetek részére is fontos - feladat
és tanulság a tanfolyam anyagából:
• A belépéstől egyetlen szabvány sem lesz kötelező.
• A minőségellenőrzés szorosabb együttműködésre
lesz kényszerítve: munkavédelem, munkahelyi egész
ségvédelem, fogyasztóvédelem, környezetvédelem.
• A termék megfélelősége a
gyártó felelőssége.
• A munkáltató köteles biztosítást
kötni a munkavállaló védelmére
(több esemény, magasabb díj.)
• A kockázatértékelést személyre
szólóan kell előkészíteni.
• A minőségtanúsítás magában foglalja a munkavé
delmi és egyéb, a munkavállalóra vonatkozó szabályok
betartását is.
A szakszervezetek szükséges a befolyásukat növelni a
munka- és egészségvédelem területén, mert ez lesz az
a rendszer, ahol a munkavédelmi képviselőkön. keresztül
hatást gyakorolhat a munkáltatóra. (KIVÁLASZTÁS!) A
tervezett bírságok ismeretében (telephelyenként l O MFt)
olcsóbb lesz a megelőzés és a feltételek biztosítása, mint
a következmények és a bírságok kifizetése. Nem kis fel
adat lesz az elvárásoknak megfelelni, mindenki megkap
ja a feladatát, de azzal tisztában kell lenni, hogy sem a
végrehajtás, sem az ellenőrzés, sem a folyamatos figye
lemmel kísérés nem megy szakértelem nélkül.

Magasszintü
előadások

Pszota Árpád
GIB titkár

Ezt a célt szolgálta az az elfo
gadott VSZ javaslat, aminek kap
csán a két évvel ezelőtti bérfej
lesztésnél a legrosszabbul kereső
pályamunkások az átlagnál maga
sabb bérfejlesztésben részesültek.
Ennek köszönhető az UDJ veze
tők korkedvezményes nyugdíjba
vonulása. Az új bértarifa tárgyalá
soknál (mely besorolási rendszer
nem a VSZ hibájából került elha
polásra) ezért javasoltuk és java
soljuk továbbra is a betanított pá
lyamunkások és a vonaJgondozók
egy tarifaosztállyal történő f!!l
jebbsorolását.

Céltudatosan haladunk
Ezért szorgalmazzuk a SZÉT-en
(Szakági Érdekegyeztető Tanács)
a PHM Szakigazgatóság „gépjár
mű koncepciójával" összhangban
a munkásszállítás feltételeinek ja
vítását. A közelmúltban a VÉT-en
(Vasúti Érdekegyeztető Tanács)
tett hozzászólásunknak is az ered
ménye, hogy a pályás szakágnál
alkalmazott teljesítménybér keret
ez évi meghatározásánál figye
lembe vették a plusz 4,4 %-os
kompenzációs szorzót is.
Érdekvédelmi munkánk ered
ményeit még tovább sorolhatnám a
szolgálati főnökségek és a dolgo
zók helyi gondjainak kezelésével,
azonban' ez most' nem célom. Sok
kal inkább azt szeretném megértet
ni e cikk olvasóival, hogy céltuda
tosan haladunk azon az úton, ami
arra lett kijelölve, hogy egyre jobbá
tegye a pályavasúti munkavállalók
helyzetét. Remélem, hogy eddigi
eredményeinket és a jövőre vonat
kozó célkitűz.éseinket az érdekeltek
elfogadják és megértik, és ennek
eredménye az lesz, hogy egyre töb
ben fogják választani szervezetün
ket, a VSZ-t.

Vida Péter
1B titkár
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Magyar Vasutas oldalain soro
zatot �lnditottunk, amely a vas-·
utas Onkéntes- és Magánnyug
díj-pénztárral kívánja megismer
tetni az olvasókat. Mostani cikkünk
ben a tagsági viszony keletkezésércSI
és a tagdiJ mértékércSI szólunk.

Amit a Vasutas
Nyugdijpénztárról tudni kell
zettet jelölhet a belépési nyilatkozat kitöltésé
vel egyidejűleg, vagy a tagsági viszony fenn
állása alatt bármikor.

A tagsági viszony keletkezése
A tagsági viszony létrejöttéhez szükséges a
belépési nyilatkozat kjtöltése, a Pénztárhoz
történő eljuttatása és a tagdíj megfizetése. A
Pénztár a belépési nyilatkozatot legkésőbb a
benyújtástól számított harminc napon belül zá
radékolja. A záradékolás magában foglalja a
pénztári tagság és a tagdíjfizetés kezdő idő
pontját, a pénztártagsági egyéni azonosító
szám feltüntetését, a keltezést, az igazgatóta
nács elnökének aláírását.
A magánpénztári tagság csak a pályakez
dőknek kötelező. Pályakezdőknek
minősül az, aki az oktatási intéz
mény nappali tagozatán folytatott
legutolsó tanulmányai megszűnését
követően első ízben létesít munka
viszonyt, és ebben az időpontban
még nem töltötte be a negyvenket
tedik életévét.
Azok, akik nem minősültek pályakezdőnek,
1999. szeptember 1-jéig önkéntes elhatározás
alapján léphettek át a vegyes rendszerve.
Az önkéntes döntéssel csatlakozók esetében
2002. december .3 l-ig van visszalépési lehető
ség a társadalombiztosítási rendszerbe.
A pénztártag halála esetére kedvezménye-

Nagyon fonl<Js a belépési nyilatkozaton fel
tüntetett személyi adatokban történt válto
zás bejelentése, mert ennek hiányában la
káscím vagy névváltozás esetén az egyéni
számlakivonat és az adóigazolás nem pos
tázható.

Záhony-Port tervezett szervezeti

A

módosításáról

MÁV Rt. 2000. december 5-1 ve
·zérlgazgatöl értekezlete 40/T/
2001. számú határozata Záhony
Port tervezett átalakítására min
den ésszera raclonallstást n élkülöz.
A MÁV Rt. Vezérigazgatóság Reform Fő
osztály Gy.113-633/2000. RF előterjesztésé
ben kiemelten foglalkozik Záhony-Port tevé
kenységével. Az előterjesztés a társaság érde
keit tartva szem előtt kiemeli, hogy „a jelen
legi egység megbontása előre nem látható
problémákat hozhat felszínre.".

Az egységes tagdíjon felül a pénztártag ese
tenként vagy rendszeresen többlet-tagdíjat fi
zethet. Az önkéntes pén2'Jári egységes tagdíj

utólag a tárgyhót követőhónap 15. napjáig ese
de1ces. Magánpénztári tagoknál a tagdíj mérté

A tag® mértéke
Önkéntes pénztári tagságnál a tagdíjnak két
formája van: az egységes tagdíj és az eseten
ként vagy rendszeresen fizetett
többlet-tagdíj.

A tagdíjfizetési kötelezettség
teljesíthető:

Egységes tagdíj:

A tag főfoglalkozású munkavi
szonyában elért havi bruttó kere
sete, illetve a társadalombiztosítás
keretében kapott ellátás négy százaléka.

,

Jövedelemmel nem rendelkezók esetén a
tárgyév első napján érvényes, külön jogsza
bályban meghatárowtt minimálbér négy szá
zale'ka.

ke az adóköteles jövedelem hat százaléka,
amely tíz százalék mértékig kiegészíthető. A
magánpénztári tagdíj utólag a tárgyhót követő
hónap 12. napjáig esedékes.

Pálya
kezdól<nek
kötelezö

Vélemény

15

Munkaviszonyban nem állók eseteöen a
tárgyévet megelőző év személyi jövedelemadó
alapját képező jövedelem 1112-ed részének
négy százale1ca.

Munkabérboi, társadalombiztosítás kereté
ben kapott ellátásból történő levonás alapján,
munkáltatói átutalással

Lakossági folyószámláról történő átutalás
sal, a folyószámlaszám és a pénzintézet meg
nevezésével. A Pénztár által rendelkezésre

bocsátott átutalási postautalványon.

Nyugdíjellátásban részesülők esetén a ha
vonta folyósított nyugdíj négy százaléka

Önkéntes pénztári tagdíj a nyugdíjból törté
nő levonással és a Nyugdíj Igazgatósági átuta
lással. A tagdíjfizetés módjáról a pénztártag a
belépési nyilatkozat kiállításakor nyilatkozik,
amely a Pénztárhoz tett írásbeli bejelentéssel
módosítható.

váltáskor - privatizációs szán Új szervezeti
dékkal - megbontották Zá
hony egységes irányítási rendszerét azzal,
hogy létrehoztak az átrakáshoz kapcsolódó te
vékenység irányítására egy önálló igazgatósá
got. A megmaradó részt a korábbi igazgatóság
látta el és irányította úgy, hogy a funkcionális
egységek, személyügy, munkavédelem, belső
ellenőrzés, vagyonvédelem, vasútbiztonság,
igazgatás közös tevékenység maradt.
A kettős irányítás problematikája rövid időn
belül felszínre került. A rendelkezésre álló
munkaerő hatékony foglalkoztatása erőtelje
sen romlott, megnőtt a nem termelő létszám,
a fuvaroztatók megnyerésére belső nemkívá
natos konkurencia alakult ki, a munkaerő bel
ső mobilitása csökkent, a költségek megnöve
kedtek. A felügyeletet ellátó irányító egységek
nem tudták a társaság érdekeit hatékonyan ér
vényre juttatni. Azzal, hogy az egységes tech
nológiára épülő, szervezetileg nem elkülönít-

gazdaság érdekeinek is ellent mond,
az új tulajdonos/ok/ olyan helyzeti
előnyhöz jutnak, amely nem lehet érdeke a
nemzet vasútjának. Az átalakítás nem mutatja
ki, hogy ilyen bevétel-növekedést, költség
csökke�ést produkál az új szervezeti forma.
A MA V Rt. egyes vezetői által tervezett át
alakítás előterjesztései nem is foglalkoznak az
zal, hogy a 2000. évi 1,8 milliárd forintos
eredmény a későbbiekben realizálódhat-e, il
letve ennek a gazdaságossági eredménynek a
kimunkálatlansága, figyelmen kívül hagyása
azt sugallja, hogy ez bántólag hat a vezetés
szemében, megítélésünkben.
A megoldás, ha a nemzetgazdaság érdekeit
vesszük figyelembe, a jelenlegi szervezeti for
ma megtartása melletti vezérigazgatói irányí
tás visszaállítása, ami nyilvánvalóan egyes
szakigazgatóságok, személyek érdekeit sérti,
de eldöntendő az, hogy milyen vasúttal kívá
nunk az Európai Unióhoz csatlakozni.

forma

A jelenlegi egység megbontása problémákat hozhat
,,Megállapítható, hogy Záhony-Port az utób
bi időszakban a konkurenciával szemben meg
szerzett veze_tő szerepét csak abban az esetben
tudja a MAV Rt. érdekeinek megfelelően
megtartani, ha valamennyi - jelenleg is általa
végzett - árufuvarozáshoz kapcsolódó komp
lex szolgáltatásait az árufuvarozási szakágon
belül önálló szervezeti formában végzi, meg
teremtve a feltételt a rugalmas piaci alkalmaz
kodáshoz".
Záhony helyzetét a mostani „átalakítás" so
rán, majdnem egy az egyben az előző kor
mány idején megvalósított kettősség formájá
ban kívánják rendezni. Az 1994-es kormány-

hető végrehajtó szolgálati főnökségeket, egy
ségeket, több szakág irányított Budapestről, a
bevételek kiesését, a költségek növekedését
indukálták. A tarthatatlan állapot megállítására
hozták létre, illetve állították vissza 1996-ban
a jelenleg eredményesen működő szervezeti
egységet.
A jelenlegi átszervezés célja a nem személy
szállító tevékenység majdani privatizációs elő
készítése lehet!
Az elmúlt két évben PHARE, ISPA beruhá
zásból, nem kevés kormányzati támogatásból
több milliárdos beruházások valósultak meg.
Egy esetleges privatizálásnál, amely a nemzet-

A közlekedési folyosók szabad átjárhatósá
ga, a pályahasználat felszabadítása nem lehet
indoka az átalakításnak, hiszen egy állami tu
lajdonú vállalat szervezeti egysége bármilyen
irányítás alatt is működik, nem sértheti a tu
lajdonos érdekeit. . ,
A V SZ kérte a MAV Rt. Igazgatóság elnö
kének és vezérigazgatójának megfelelő intéz
kedését a felesleges és párhuzamos íróasztal
piramis létrehozásának megakadályozására. A
KöViM miniszterét kértük, hogy a haszonta
lan, sőt ártalmas „vasúti reformra" Záhony
Port esetében kiemelt figyelmet fordítson.

VSZ Elnöksége
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.Családi• spor,tnap
a mi,skolci TBF-en
mikor a rohanás, a munkahelyi és
A
otthoni elfoglaltságok teljesen. le
kötik a „hétköznapi ember" mindennap

ját, jólesik egy hétvégi nap a közös sza
badprogramra. A munkáltató és a munkac
vállaló közös é_rdeke, hogy időnként, la
zítva a szorításán, vezetők és beosztottak,
ideális körülmények között kapcsolódja
nak ki.
égi hagyományokat újra kell élesz
teni. Ennek szándékával, illetve az
előző években iett kísérletek pozitív ered
ményével hirdettük meg főnökségünk
dolgozóinak a családi hétvége programját.
A rendezvényre a „vártnál" jóval többen
jelezték részvételüket, ezért kellett támo-

R

A kísérő családtagok buzdítására, kemény
küzdelemben a két csoportgyőztes játszott
a díszes kupáért, melyből a végén a zsol
caiak ihatták a pezsgőt.
csoportok szavazatai alapján díjaz
tuk a legjobb mezőnyjátékost, a
legjobb kapust, a gólkirályt és a legjobb
szurkolót is. A mérkőzések közötti szü
netekben a gyerekek ügyességi játékok
ban, illetve 7-es rúgó versenyben, a höl
gyek pedig félpályás kapura gurításban
jeleskedhettek.
agyon sokan, felnőttek és gyerekek
éltek a lehetőséggel, és kihasznál
ták a fedett uszoda kellemes, üdítő vizét.
Szerénységem tiltakozik ugyan� de meg

A
N

325 éve, 1676-ban, élete legszebb győzelmének nevezte (függ. 1.) holland ad
mirális a tettét, amikor kiszabadította a gályarabságból a 26 magyar
(vízsz. 1.). Ennek állított emlékl'lűvet Debrecen.

VÍZSZINTES: 1) Méter - Megfej-

2) Róna egyneműi -Fejfedő (né
pi) - Miskolc hegye - Fotex
hangzói; 3) Recece fele - Orosz\
igen - Tehát (lat) - Pál, Anna Megszólítás; 4) Beletörődött Rang rész - Tüskés állat (bec.);
5) Női név - Zavartan duzzog! Nitrogén v.j.; 6) Omladék - Gaz
dasági társas forma volt - Kobalt
v.j. Szén, Oxigén v.j. - Fogyaszd
az italt; 7) Kamrában van! - Nulla
- Néma boka! - Kárhoztatni Urán; 8) Férfinév - dupla sugár!
- Fiat családtag - ló; 9) Tipp já- gatókat keresnünk. Jó érzés volt, hogy ki- kell említenem, hogy a szintén hagyomátékos � Felső ruhája.
csiny fönökségünk vezetése a gondolat nyos Szakszervezetek-Vezetők labdaELÓZÓ SZÁMUNK HELYES MEGFEJTÉSE: Kölcsey Ferenc - Him mellé csatlakozott, és támogatta a rendez- rúgó mérkőzésen is „hagyományos erednusz - Magyar Kultúra Napja. A helyes m egfejtést beküldők közül vényt. A jó előkészületek és a hírverés mény" született (szóval nyertünk). Déla nyertes: Özv. Házi Józsefné - Budapest. Nyereménye: a Pallas hatására mintegy 140 ember részvételé- után a közeli Bársony étteremben nagyon
vel, március 3-án, szombaton délelőtt be- finom babgulyás, túrósbatyu és üdítő kíKönyvkiadó ajándékcsomagja. Gratulálunk!
népesedett Encs város sportcsarnoka és séretében újra felidéztük a nap történéseit.
öszönet mindenuszodája. Az egész napos
r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=i Kkinek, aki jelenrendezvény a hideg havas
létével emelte e nap siA teremtorna
eső ellenére forró hangulatkerét, külön köszönet a
ban, a visszajelzések alapvégeredménye:
szervezésben, rendeján mindenki megelégedéő zsolca, TBF Központ, zésben segítséget nyúj2000 Szentendre, Kondor Béla u. 7. T/F.: 26 313-105 sére zaJ·lott. Különböző FelsKazincbarcika,
Vámos- tó kollégáknak, családügyességi J. átékok mellett a
györk, Telefonközpont, tagoknak.
a
volt
torna
teremlabdarúgó
Gömöri
Mint a MÁV Rt.
a nap is igazolkiemelkedő esemény.
A torna gólkirálya: Czövek
ta, hogy a Vashat teremfocira neGábor Telefonközpont
kizárólagos vasúti kocsizár gyártója
vezett csapat Vá- A legjobb kapus: Braun utasok Szakszervezete
örömmel tudatja, hogy megkezdte
továbbra is partner az
mosgyörk, Füzesabony,
Mihály Vágányfék
összefogás
megterem:
HiFelsőzsolca,
Miskolc,
é
nyját
mez
legjobb
kos
A
ő
a minden igényt kielégítő
Varga Zsolt Kazincbar- tésében és a közösségi
dasnémeti, Kazincbarcika,
élet fejlesztésében.
fém és műanyag jelképes
cika
Putnok távközlő és biztosíBodnár József
tóberendezési munkaválla- A l�gjobb sz urkoló: Fábián
és biztonsági zárak
Agnes TBF Központ
TBF alapszervezet
lóiból verbuválódott össze.

tendő; 2) Pápa volt - Idő előtt
evő; 3) Becsapás - Fohász Egyik bankunk; 4) Spanyol köznemes - Egymásutániság; 5)
Egyik szülő - római 501 - Távíró
fajta; 6) Szántó ·eszköz - Feded;
'l) Orosztó (vissza) -Zorro - Csiki ...; 8) V itorlák teszik szélben;
9) Fejlődésbe; 10) Csapongó zenei feldolgozást; 11) Nagyhatalom - Néma hűhó, - Kézzel jelez
-Találgatás fele; ]2) Fiatal (ang.)
- VetíteJJ kép - Ujra közepe;
FÜGGOLEGES: 1) Megfejtendő;

A

gyártását és forgalmazását
mind vasúti; mind közúti célra,
magánfuvarozók részére.

MSZ EN ISO 90 02/96

Lapunkat rendszeresen szemlézi
MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB
MÉDIAFIGYELŐJE, AZ

E

z

OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELŐ KFT
1084 Budapest, VIII. ker.,
Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738
Fax: 303-4 744
http://www.observer.hu
"'l,j.,·

A Vasutasok Szakszenezetének Lapja • Főszerkesztő: VESZELY E:\IŐKE • Tervező-.,..,;.;'
szerkesztő: K..\ROLYI MARIANNA • Szerkesztőség: 1068 Budapest, B enczúr u. 41.. ·
Tel./Fax: 342-0551, Üzemi: 19-77 • Felelős kiadó: dr. 1\1..\RKUS IMRE, a Vasutasok Szak-.:.•·
szerwzetének elnöke • Kiadja és terjeszti a Vasutasok Szakszervezete. 1068 Budapest.\
B enczúr u. 41. • Előfizetési díj egy ,évre: ,44� Ft • l'.'�·omás: Szikra Lapn)·omda Rt_;. .
Budapest. Felelős vezető: LENDVAI LASZLONE vezérigazgató e ISSN 0460-6000

Munka
kongresszus
A Vasutasok
Szakszervezetének
Választmánya

ALAPÍTVA:
1904-BEN

ÁRA: 37.- FT

XLV/4.

A VASUTASO K SZAK SZERV EZET ÉNE K LAPJA

30-35 ezer ember tüntetett
A világ
és Európa
szakszervezeti
szövetségei Is
tiltakoztak
a konnánynál a
munkavállalók
számára
előnytelen
szabályozás
miatt.
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2001. április 26-ra
összehívta
a szakszervezet
munkakongresszusát.
A legutóbbi
kongresszus óta eltelt
idő alatt ugyanis olyan
változások történtek,
amelyek indokolttá
teszik az alapszabály
módosítását.
Az eseményekről
a Magyar Vasutas is
részletesen beszámol
majd.

szefogással tehetünk valamit. Vállal
nunk kell, hogy képviseltetjük az érde
keinket, méghozzá a szakszervezeti
tagság erősítésével. Ezt heA FELELŐSSÉG KÉNYES PORTÉKA 1yettünk senki sem teheti
meg. Annak a magatartásnak, hogy
hátradőlünk a széken, okosnak rtínő
dolgokat mondunk, folyamatosan kritisincsenek biztonságban, a prés egyre Hősök terén március 24-én harminc- zálunk másokat, különben semmit nem
harmincötezer ember tüntetett azért, teszünk, lejárt az ideje. A felelősség
elviselhetetlenebb.
A jelszó: szemben mindenkivel! hogy a Munka törvénykönyvének mó- kényes portéka - gyermekeinknek,
Igen! Szemben veled, a választópolgár dosítása ne lehessen hátrányos a dolgo- unokáinknak is tartozunk vele! Ha elral, szemben veled, ki a hasznot tenne zóknak. A világ és Európa szakszerve- fogadhatóbb körülményeket akarsz,
led az országnak, és szemben az Euró zeti szövetségei is tiltakoztak a kor- gyere közénk! Együtt erősebbek vapai Unió joggyakorlatával. Mit nekünk máriynál a munkavállalók számára gyunk, és minél többen leszünk, annál
Brüsszel!? - mondja a kormány. Majd előnytelen szabályozás miatt. A Kato- nagyobb az esélyünk a sorsfordításra.
megmutatjuk mi, hogy itt az történik, likus Püspöki Kar is levelet írt a korUjuljunk meg mi is, hogy energikuamit mi akarunk! Megszereztük a köz mányfőnek. Hiába?
sabban állhassunk ki a jogainkért, az
Kollégák! A helyzet világos, akár- igazunkért. Nagypapák és nagymamák,
vagyon egy jelentős részét, befolyá
sunk van mindenhol, ahol kell, már csak a kérdések. Ezek pedig: milyen apák és édesanyák jó érzéssel gondolcsak a népet, a munkát végzőket kell a mértékben hagyja magát kizsákmá- nak a gazdagnak nem mondható, de kihelyükre tenni. Dolgozwn, ne gondol nyolni magyar munkavállaló, illetve a számíthatóbb, biztonságosabb hajdani
kozzon. A munkavállaló ne érjen rá kényszervállalkozó? Meddig félünk május elsejékre. A felszabadultság éniszervezkedni! Ha heti 48 órát vagy még a családunk kontójára? Meddig sét kellene, hogy jelentse ez az ünnep, a
még ennél is többet dolgozik, majd el hisszük el, hogy nekünk egyre keve- munka ünnepe. A harmooik évezred első
megy a kedve a szervezkedéstől, az ösz sebb jár? Biztosak vagyunk-e abban, évében, a fejlett világban tiszta válaszok
szefogástól. Ha meg akar élni, a csa- . hogy ez az út vezet Európába? A vá- kellenének a hétkömapok szintén egyérládját el akarja tartani, robotoljon, a laszokon lehet tűnődni, és ha ,-------, telmfi, ám keserű kérdéseire.
. eldöntöttük, mit akarunk, csemunka töltse ki·minden gondolatát.
Hogy a ma kérdései a jövóTISZTA
Felemeltük a szavunkat, a köz sza lekednünk kell, mert a problé- VÁAS
L ZOK ben már ne vetődjenek föl.
vát a dacos, akarnok kormányzati ma ma nem oldódik meg magától.
KEL
LENÉNEK
Dr. Márkus Imre
___
__.
gatartással szemben. Vajon hiába? A És nem egyenként, hanem ösz- ...__

AKTUÁLIS

ájus l-jén a tennészet a
megújulását, a hannóni
áját mutatja. Csicsergő
madarak, virágzó és
zöldellő fák jelzik a tavasz érkezé
sét. Ilyenkor megújulnak az erők.
A konnány szintén friss energiával
lendült mozgásba, hogy az évek
óta eldöntetlen kérdést, a Munka
törvénykönyve módosításait újból
ránk kényszerítse. Nekünk, munka
vállalóknak tehát demonstrációt
howtt a tavasz.
Mielőtt hatalomra került, a jelen
konnány a munka becsületének helyre
állítását ígérte! Sokan hittek nekik,
ezért uralkodnak most félfeudális szel
lemben. A polgárosodást, a munkából
élők tisztességes, emberhez méltó meg
élhetését, a családok, a társadalom fej
lődését ígérték. Ezzel szemben a kivá
lasztottak, az úgynevezett polgárok
azok, akik számára valóra is vált az
ígéret. A többségnek - a bérből, saját
munkájukból élőknek a mindennapos
küzdelem, a bizonytalanság, a swron
gás jutott osztályrészül. S mivel a
Munka törvénykönyvében foglaltak
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Járműjavító es Gyártó

• vasúti járműjavítás
és gyártás
• fémmegmunkálás
• acélszerkezet gyárt(!
és szerelés
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Baj van, Gábor,
a morális felvetéssel!

A

a MÁV
keretes cikkek
írása helyett
elfoglalhatná
a számára
fenntartott
pozíciókat...

MÁV Rt. dolgozóinak lapjaként elhíresült
Elgondolkodtunk rajta, hogy
D. Press ez évi 5. számában „Hallgatnak"
B. G. vajon honnan szerezhe- .______.....,
tett tudomást a tagság morális felvetéselr61 az
címa keretes írásában B. G. azt várja el
a Vasutasok Szakszervezete vezet61t61, . esettel kapcsolatban. B. G. ugyan vázlatosan
hogy a szakszervezeti tagság morális felvetése
bemutatja, hogy a VÖKKÖP maködése sok vo
lnek engedve lépjenek fel a VÖKKÖP és. a
natkozásban eltér a másik két ( egészségpénz
VDSZSZ között jogszeraen létrejött adásvétellel
tár, nyugdíjpénztár) önsegélyez6, klegészít6
pénztár maködését61, azonban elfelejt megemr1szemben, amely a VDSZSZ számára - B. G. sze
teni néhány nagyon fontos monumentumot.
rint - 53 mlllló forint hasznot hozott a konyhára.

A tisztánlátás érdekében meg kell
említenünk, hogy a Nyugdíjpénztár
és az Egészségpénztár létrehozása,
működési feltételeinek meghatáro
zása a három reprezentatív szak
szervezet és a MA V konszenzusán
alapszik. Ezeknek a pénztároknak
az irányító és ellenőrző�szerveiben
a megállapodást aláíró valamennyi
szervezet képviselete biztosítva van.
Ezzel szemben a VÖKKÖP irá-

••

nyító, illetőleg ellenőrző szervében
tudomásunk szerint sem a VSZ,
sem a MOSZ képviselői nem vesz
nek részt, így a VÖKKÖP pénzügyi
ügyleteiről. információval sem ren
delkezhetnek, sem ezen szakszerve
zetek vezetői, de még kevésbé azok
tagsága'.' Ennek fényében igen érde
kes B. G.-nek az i gondolata, amely
a témával kapcsolatban a tagság
morális felvetéseire utal. Vagy lehet,

hogy a morális felvetés B. G.-től
mint szakszervezeti tagtól szárma
zik? Aligha. Egyes vélemények sze
rint ugyanis a MÁV-nál egyes ve
zetői munkakörök betöltésének el
engedhetetlen feltétele a szakszer
vezetekhez való tartozás hiánya.
A D. Pressből tudjuk, hogy a
MÁV-ot ma már nem a szakszerve
zetek vezetik, ezért nem tőlük kel
lene elvárni azt, ami a MÁV felada-

ÜLÉSEZETT AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJAS
SZERVEZET VÁLASZTMÁNYA

A

Az ülés összevont napirendben
tárgyalta az ONYSZ munkájának 1998-2001 - időarányos teljesítésé
ről készített jelentést, és javaslatait
a VSZ munkakongresszusa számára.
A jelentéseket Molnár György, az
ONYSZ elnöke terjesztette elő. Az
előterjesztések részletes elemzést
nyújtanak a szakszervezeti mozga
lom eddigi útjáról, küzdelmeiről és
helyzetéről.
A beszámolók kiemelten hangsú
lyozzák, hogy a vasutas nyugdíjasok
mindmáig megőrizték szakszerveze
ti szervezeteik egységét, összetarto
zását. A szakszervezet-ellenes han
gulatkeltés azonban a nyugdíjasok
érdekvédelmét is háttérbe szorította.
A vasutas nyugdíjas szervezetek
mindig sokat tettek tagjaik érdeké
ben, és eredményesen oldják meg a
helyi feladatokat is.
Az országos nyugdíjas szervezet
alapszervezetei és a lakóhelyi ön
kormányzatok között jó kapcsolat
alakult ki. Tóbb helyen ez segítséget
és anyagi támogatást is jelent a szer
vezetek számára, állapítják meg a

(F5i; V1 Dp, mikrobi és a többi
robot)

Ö rvendetes jelenségként állapí
totta meg, hogy a VSZ taglétszáma
lassú emelkedést mutat.
Márkus Imre a VSZ takarékos
gazdálkodására hívta fel a figyelmét
a szervezet minden szintű vezetőjé
nek, majd részletesen ismertette
észrevételeit, javaslatait az előter
jelentések. Az ONYSZ sok ezer !amint az, hogy a kluboknak alapve- jesztésekkel kapcsolatban. További
tisztségviselője - idős kora ellenére tő feladatként a tagság kulturális akban is összefogást, szoros együtt
- lelkes munkát végez, és állandó igényeit, míg a szakszervezeteknek működést tart szükségesnek az aktív
a tagságuk érdekvédelmét kell szol és nyugdíjas szakszervezeti szerve
kapcsolatot tart a tagsággal.
zetek között. Ennek elősegítését
A beszámoló részletesen bemutat gálniuk.
ja azokat az eredményeket, melyeket
Az előterjesztések aktuális felada ígérte.
A hozzászólók határozottabb,
a vasutas nyugdíjas társadalom egé tokat határoztak meg a választási
sze érdekeinek szolgálatában vég ciklus hátralévő idejére, és javasla erősebb kiállást várnak az érdekeik
zett az országos nyugdíjas szervezet. tokat tettek a munkakongresszusnak védelmében. Ismételten kritikával
Az eredmények sajnálatosan nincse a szervezet és szervezeti élet műkö illették a temetési hozzájárulás
nek arányban a „befektetett" mun dését javító intézkedések meghoza- kényszerűen elhatározqtt s�netelte
tés;t. EréJyesen tiltakoztak a volt
kával; a látványos sikerek elmarad talára.
1
.:
Hozzászólásában dr. Márkus Im szakszervezeti üdülők privatizálása
tak, de ez nem törte,meg a szervezet
erejét, lendületét. Ugy tűnik, hogy re, a VSZ elnöke részletesen tájé ellen, és felháborodással szóltak a
az „idősek korosztálya· nem szív koztatta a választmányi ülés résztve vállalati segélyek megadóztatásáról
ügye a hatalomnak", fogalmaznak vőit a munkakongresszus összehívá - ezt a rászorultak megsarcolásának
sokan a taggyűléseken, idézi a jelen sának okairól. Mint megállapította, tartják. Félrevezetőnek minősítették
a kongresszusnak kell döntenie több a nyugdíjak vásárlóerejének valót
tés a nyugdíjasok véleményét.
Az ONYSZ társadalmi aktivistái olyan aktuális kérdésben, amivel lan mértékű emelkedését bizonyga
valamennyi
országos,
nem lehet várni a 2003- tó tájékoztatásokat.
NEM LEHET ban esedékes soros kong Pallos György elismerő szavak- .
megyei és lakóhelyi
resszusig. Ilyen kérdés kal értékelte az országos nyugdíjas
nyugdíjas testületben ott
VARNII
szervezet egészének eddig végzett
munkáját. Indokoltnak tartja, hogy
a jelentéseket az alapszervezetek is
ismerjék meg. A felvetett kérdések
kel kapcsolatban kijelentette, hogy
az országos nyugdíjas szervezet to
vannak, a vasutasságot képviselvén. többek között az alapszabály módo vábbra is szakszervezetként tart
Tóbb helyen e szt,rvezetek derékha sítása, néhány feladatnak a szerve igényt az együttműködési megálla
dát képezik, munkájukra számíta zeti és működési szabályzatba utalá podásokban vállalt feltételek bizto
sítására.
sa.
nak.
A választmányi ülés végül szeméA jelentések kedvező képet mutat
Ide tartozóként említette továbbá
nak az ONYSZ együttműködésél!ek a VSZ-nek a K özlekedési Dolgozók • lyi javaslatokat fogadott el. Az or
eredményeiről - elsősorban a MA V Európai Szövetségéhez történő csat szágos nyugdíjas szervezet elnöksé
Rt.-vel -, aminek mind a szervezet lakozási szándékát. Mint mondta, ez gi tagjának választotta Szabó Mik
re, mind tagságára jótékony hatása a döntés segítheti az ország EU-csat lóst, a székesfehérvári alapszervezet
elnökét és Marosi Miklósnét, a Ve
van. K edvezőek a 3 évre szóló kol lakozását is.
lektív szerződés nyugdíjasokat érin
Az elnök szólt még a vasutas zérigazgatóság nyugdíjas alapszer
szakszervezetekkel történő szoro vezete elnökét.
. tő intézkedései is.
Az ülés a beterjesztett határozati
A jelentésekben kiemelt hangsúlyt sabb kapcsolatokról és az együttmű
kapott az országos nyugdíjas szerve ködés fontosságáról. Mint mondotta: javaslatok elfogadásával ért véget.
zet és a klubszövetség hagyományos a VSZ ebben eddig is kezdeménye
együttműködésének fontossága, va- ző szerepet vállalt.
Hegedűs .Károly

Orökifjan, lendületben
-

Vasutasok Szakszervezete
Országos Nyugdíjas Szer
vezete április harmadikán
tartotta soros választmá
nyi ülését a VSZ székházában.
Az ülésre meghívást kaptak a
VSZ április huszonhiJtodlkára
összehívott munka-kongresszu
sának nyugdíjas küldöttei Is. A
választmányi ülésen részt vett
dr. Márkus Imre, a VSZ elnöke,
Simon Dezs6 alelnök és Dorogi
,
_ Imre, .�z MSZOS� nyugdíjas vá
,
lasztmány tagja.

ta. A MÁV-állam szerződést nem a
szakszervezetek írják alá a MÁV
helyett, így nem tudják beleíratni
azt, hogy az állam biztosítsa az „eu
rópai vasút" felépítéséhez szükséges
állami forrásokat. A VÖKKÖP és a
MÁV között a MÁV VÖKKÖP tag
ságáról létrejött szerződést nem a
VSZ írta alá, mivel nem a VSZ ve
zette a MÁV-ot.
Ismereteink szerint a VDSZSZ a
VÖKKÖP igazgató tanácsában és
felügyelő bizottságában a megala
kulásától kezdve fenntart egy-egy
helyet a MÁV részére. 1 megoldás
az lehetne, hogy a MA V keretes
cikkek írása helyett elfoglalná a szá
mára fenntartott pozíciókat és ér
vél!yt szere:i;ne saját, valamint a
MA V munkavállalói érdekének. Er
re minden lehetősége meglenne, hi
szen a jogszabályok legalább olyan
erő_s jogosítványokat biztosítanak a
MAV számára, mint amilY,eneket a
Munka törvénykönyve bihosít az
eredményes érdekvédelem céljából
a szakszervezetek számára.

A DÖNTÉS SEGÍTHETI AZ ORSZÁG
EU-CSATLAKOZÁSÁT IS

M!�fAi �AMA,___________

_ÉR_ DE
_KV_É_DE_LE_M
_________
A Humánpolitikai Főosztály ré
szére szakszervezetünk meg
küldte a ruházati szabályzattal
kapcsolatos negatív tapasztala•
tokat, mellyel kapcsolatban, e
hónapban ruházati bizottsági
tárgyalás lesz tartva.
A ruházati bizottsági tárgyalás
ra előterjesztett felvetések egy
részét az alábbiakban közöljük:

• A kocsivizsgálói munkakör
ben foglalkoztatott munkaválla
lóknak - hivatkozással a Gy. 60
- 265/1999. SZF. számú ügyiratra
- a régi típusú ruházat esetén sem
utalványozza a munkaruhát a ru
haügyi ügyintéző. A Gy. 60 265/1999. SZF. számú ügyirat vé
leményünk szerint nem lehet hi
vatkozási alap, ugyanis ez a ren
delet a munkáltató egyoldalú in
tézkedése alapján bevezetett ruhá
zati utasításban foglaltak idősza
kára- vonatkozott. Azonban igenis
indokolta kocsivizsgálói munka
körbelf foglalkoztatottak fészére a
munkaruha ellátást, mivel olyan
feladatokat is kell végezniük, ami
igen nagymértékű koszolódást je
lent (olaj stb.). A ruházati utasí
tásban a munkásöltönyt a munka
vállaló saját pontjai terhére kapja
meg, ami elfogadhatatlan a szak
szervezetek részére, mivel más
munkakörben is van olyan kitétel,
hogy az ellátás kibővül munkásöl
tönnyel, saját pontszámainak
meghagyása mellett.
• A főpályamesteri és a pálya
mesteri munkakörben foglalkoz
tatott munkavállalók egyenruha
elnevezés alatt kívül rátett zsebes
vászonnadrágot és pólót kapnak.
Nem részesülnek szövetnadrág
ban és ingben, annak ellenére,
hogy önkormányzati és különbö-

Új ruházati arculat

A

szociális partnerek 2001. február 1-jén aláírták a MÁV
Rt. Munkaruházati Szabályzat módosítását 2000. augusz
tus 19-i hatállyal visszamenólegesen, amely a Kollektív
Szerzódés 4. számú melléklete. A vasutasság körében a
Ruházati Szabályzattal kapcsolatosan mlnóségl, formai és
egyéb tekintetben Igen sok probléma merült fel azóta. Az ér
dekvédelmi szervek és a munkáltató gyakorlati tapasztalata,
hogy az új ruházati szabályzatban Igen sok kérdéskört tisztázni
kell, valamint a minóségi és egyéb hibákat Is ki kell küszöbölni.

ző bejárások vannak, valanl!nt
tárgyalásokra kell járniuk, stb. Er
dekes körülmény, hogy a főpálya
mester egy bejáráson munkaruhá
ban jelenik meg, míg a sofőrön,
aki a vezetőt odavitte, zubbony,
ing, nyakkendő és szövetnadrág
van. A munkavállalók azt az
egyenruha jellegű ruhát kérik, akár többévi kihordási időre is anµt az autóbuszvezető kap, kivé
ve a nY,úlszőr kalapot.
• A �atárállbmásokon szolgála
tot teljesítő gépészeti részlegveze
tők - és művezetők egyszeri ellát-

mányként részesülnek ruhajutta
tásban. Itt nincs figyelembe véve
a ruha elhasználódása (például aki
20 évig ebben a munkakörben van
foglalkoztatva, az 20 év múlva is
azt a kopott ruhát fogja hordani?)
és az esetleges személyi méretvál
tozás.
• A raktárnoki munkakörben
foglalkoztatott munkavállalói cso
portnál hiányoljuk a téli nadrágot.
Elfogadhatatlan az a téy viselet,
hogy a nyári '1adrág ala vegyen
fel hosszú alsónadrágot a niunka
vállaló.

• A pénztárosi munkakörben
foglalkoztatott munkavállalói cso
portnál a ruhatári pénztárosi mun
kakör felvételét javasoljuk az el
látottak körébe felvenni, mivel e
munkakörben foglalkoztatottak
közvetlen utasforgalommal össze
függő munkát látnak el.
• A raktárnoki munkakörben
foglalkoztatott munkavállalói cso
portnál a fuvardíjszámfejtői mun
kakört is be kellene sorolni, mivel
e munkakörben is szükség van az
egyenruha jellegű ellátásra.
Ezen kívül még számos minő
ségi, formai, fazonbeli és egyéb
problémákat és hiányosságokat '
vetettünk, fel, melyek egy részét
már a VET-en is tárgyaltunk.
A Vasutasok Szakszervezete
mindent megtesz annak érdeké
ben, hogy a jelenlegi ellátási rend
szerben meglévő -és általunk jel
zett hiányosságo!qit a munkáltató
figyelembe vegye, és a korszerű
sítési munka során a még formá
lódó rendszer megfeleljen a jllUn
kavállalói elvárásoknak.
B .Gy.

Eredmények címsz�vakban
II. Országos Fóru
mát tartották meg 2001. április 5-én Budapesten, a
BEIG Konferl)ncia-t�rmében. A Fórum vitaindítóját
Molnár József, a MAV Rt. Központi Munkavédelmi Bi
zottság Elnöke tartotta.
A vasútnál több, mint 700 munkavédelmi képviselő te
vékenykedik.
A Munkavédelmi Bizottságok és a Munkáltató között
102 helyen kötöttek együttmúl<ödési megállapodást.
A képviselól< munkájának is köszönhetően 2000-ben a
MAV Rt-nél jelentősen csökkent a munkabalesetek
száma (26%).
Vasutas Munkavédelmi Képviselól<

Az érdekvédelem
• Az idei 6%-os inflációs el
őrejelzését a kormány végre �lül
vizsgálja. A pénzügyminiszter be
jelentése szerint 2-3%-kal meg
kell emelni az inflációs tervet.
Kérdés, hogy a tervmódosítás a
6%-os inflációhoz szabott ez évi
6%-os bémövekményekre né�ve
automatizmust jelent-e. A MAV
Rt. vezetése, mint munkáltató, ed
dig nagyon helyénvalónak tartot
ta, hogy a vasutasság hitelezzen
az infláció miatti éves konpenzá
ció folyósításáig. Szakszerveze
tünk - a valódi inflációs mértéket
beismerő kormánylépés után még inkább el akarja érni, hogy
az állami tulajdonú társaság a jo
gos b�remelést végre folyósítsa.
• Aprilis 4-én a Ruházati Bi
zottság megkezdte a Ruházati
Szabályzat és az ellátás átfogó fe
lülvizsgálatát. Ezt követően mó
dosít�si javaslatokat terjesztenek
a VET elé. A munkában részt
vesznek a reprezentatív szakszer
vezetek is.
• Félévi szüneteltetés után is
mét folytatódott (április 5-én) a
bértarifa kialakításáról a szakértői
egyeztetés. Az idei első találko-
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időszerű

A felszólaló munkavédelmi képviselól<

beszéltek a helyenként teljesen elfogad
hatatlan munkakörülményekről. A mun
kavédelem és a munkakörülmény szo• • •
rosan összefüggő tényező.
A tanácskozáson szóba került az ez év végén ismét ese
dékes munkavédelmi képviselő választás is. Többen ja
vasolták, hogy a jövőben évente kerüljön sor a Fórum
megrendezésére.
A tanácskozáson a MAV Rt. és a reprezentatív szakszer
vezetek is képviseltették magukat.

kérdései és hírei

zón a tarifa hatályáról, valamint a
bértételek fix vagy differenciált
voltáról folyt a vita.
i
• Az előző lapszámban a Gazdálkodásirányítási
Információs
Rendszer (GIR) bevezetése körüli
problémákat vetette fel szakszervezetünk. Megjött a Vezérigazgató úr válasza - melynek lényegét idézzük:
,

kat az intézkedéseket, amelyeket
kíván tenni - vagy esetleg már
meg is tett -, és milyen határidőket szabott a felelősöknek. "

A Vasutasok Szakszervezete támo_gató figyelemmel kíséri a
MA V fejlesztését szolgáló beru
házásokat, de ezek még átmeneti
leg sem eredményezhetik a munkavállalqk jogsértő foglalkoztatását.
,,Mint minden vállalat, a MAV
• Utmutató: úgy tűnik, a munis jogosan várja el ___________ káltatónak érdekéa munkavállalóitól
ben áll a témában
álló háború kialakülönösen UJ
�
technika, technolókítása. Többszöri
kérés és felszólítás
gia bevezetésekorellenére az útrnutaa kölcsönös érdekeknek megfelelő
tó visszavonásra
hozzáállást, ezzel is elősegítve a nem került. Azt tapasztaljuk, hogy
munkahelyek megőrzését is bizto- ahol a munkaügyes vagy a mun
kaügyi vezető nem vállalta a törs{tó fejlődést.
Ugyanakkor e nagy jelentőségű vénysértő erőszakolt munkaszer
feladat elvégzése során nem sé- ződés-módosításokat, és ahol az
rülhetnek a munkaviswnyra vo- útmutatót segédanyagként kezelték
natkozó szabályokban foglaltak, és kezelik, onnan nem érkeznek pa
amelyek érvényesülését fokowtt naszok. Ahol a munkáltató szóbeli
,,iránymutatását" utasításnak vetfigyelemmel kísérem a jövőben."
Szakszervezetünk a választ el- ték és veszik a munkaügyesek, ott
fogadni nem tudja, a VSZ elnöke egészen szélsőséges esetekkel is taválaszlevelében kérte a MÁV Rt. lálkozunk. (Miskolc állomás).
vezérigazga�óját ,jelölje meg awA helyzet kezelhetővé tétele ér-

SzéL.�ges

esetek

VGY

dekében a Vasutasok Szakszerve
zete további lépéseket tesz.
• A Vasút a Gyermekekért Ala
pítványhoz tartozó 16 intézmény
ben foglalkoztatott munkavállalók
ez évi - elfogadható szintű - bér
emelésére tárgyalásokat kezdemé
nyezett (Mt.37 §. 5 pontja alap
ján) szakszervezetünk az Alapít
ványt kezelő kuratóriumnál.
• Március 6-án - mint arról
már tudósítottunk - 7 nem repre
zentatív vasutas szakszervezet
képviselőivel folytatott megbe
szélést szakszervezetünk.
A VSz nemrég levélben ajánlot
ta fel - szóbeli ígéretét megismé
telve -, hogy „a MÁV Rt-s tár

gyaló delegációnk kész mindawn
hozzánk eljuttatott vélemény, ja
vaslat, kezdeményezés képvisele
tére - a MÁV Rt. munkáltatóval
folyó tárgyalások során -, melyek
találkoz.nak, de legalábbis össze
egyeztethetők az általunk képvi
seltek érdekeivel. Abban az eset
ben, ha nincs meg az érdek
awnosság, készek vagyunk az ol
dal konzultációra".
Szakszervezetünk
várja a javaslatokat.

érdeklődve

(folyt. köv.)

Varga Gyuláné
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PALYAZATI FELHIVAS
alapszervez�tek részére

A pályázatok leadásának
határideje: 2001. április 27.
Döntéshozatali munka: határoza
tok, állásfoglalások, ezek végrehaj
tásának ellenőrzése, értékelése.

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ELNÖKSÉGE 2001. ÉVBEN IS ELISMERÉSBEN KÍVÁNJA
RÉSZESÍTENI A KIEMELKEDŐ MUNKÁT VÉGZŐ ALAPSZERVEZETEKET.
A PÁLYÁZATOT A TERÜLETILEG ILLETÉKES
TERÜLETI KÉPVISELETHEZ NYÚJTHATJÁK BE AZ ALAPSZERVEZETEK.
PÁLYÁZATI
SZEMPONTOK

5. Kapcsolattartásuk mód
ja, f6bb Jellemz61:

pénzfizetés, egyéb), hányan fizetik
ténylegesen a tagdíjat. Csatolt
nyugdíjas csoport létszáma.

2. Szervezettségük
alakulása

Az alapszervezet működési kö
A pályázat elkészítését megelő
rében
szerveződött más vasutas
ző egy év (június 30-i, december
31-i), valamint a pályázat elkészí szakszervezet(ek) felsorolása, be
csült taglétszámuk.
tését megelőző tárgyhó adatai
szolgálati főnökségenként és
3. Az alapszervezet pénzösszesen: állományi létszám, tag
1... Az alapszervezet neve
létszám; A létszám alakulás okai- • ügyi gazdálkodásának tövid pemutatása.
�űl<iödési
területe
,.
L pak rövid elemz�se; A
;.
1agszervező, tagmegtartó
(ez,m
.,.. belül azt is kérJ"ük Eredmenyes munkáiuk' főbb módszere"
felsorolni, ha több szolfflUnka't
inek bemutatása, kiemel- ,4. A szakszervezeti élet
gálati ·hely tagságát tökívánunk! ten a tagdíj levonás meg- tervszer(Jsége, rendsze
möríti).
-ressége
Szervezeti felépítésé- ._______, szűnését követő időszak;
hogyan
sikerült
átállni
a
tagdíjnek bemutatása.
(testületi ülések, szakszervezeti
Az alapszervezetnél működő fizetés új rendszerére, hány fő ál
szakmai, illetve réteg szerveződé lította ki a „ tagnyilvántartó adat csoportértekezletek, stb.) módsze
sek felsorolása, beilleszkedésük lapot", a tagdíjfizetés inódja % re a munkaidő-kedvezmény válto
az alapszervezet szervezetébe, ban kifejezve. (átutalás, kész- zását is figyelembe véve.
munkájába.

I. Az alapszervezet VSZ-en
belüli elhelyezkedése, szer
vezeti jellemzői:

PÁLYÁZAT

PÁLYÁZAT

PÁLYÁZAT

P_ÁLY._ft;z_AT

PÁLYÁZAT

PÁLYÁZAT

A T A G S Á G G A L, a partner
gazdasági vezetéssel, a VSZ terü
leti, illetve szakmai szervezeteivel,
a nyugdíjas alapszervezettel, a
VSZ rétegszervezeteivel, a helyi
üzemi tanáccsal, KÜT-tel, helyi
munkavédelmi bizottsággal, Köz
ponti Munkavédelmi Bizottsággal,
a helyi egyéb vasutas szerve
zet(ek) vezetésével, az MSZOSZ
megyej< szervezeteivel, a helyi ön
kormányzattal (képviseletük a fen
ti szervezetekben), egyéb (külső
kapcsolatok).
6. Az információs tájékoz
tató munkájuk bemutatá
sa, szervezeti, tartalmi
kérdések:

Tisztségviselők felkészíté- r-1\.
sének, képzésének 1..---y
módszerei,
tapaszPÁLYÁZAT

MAV VASJARMU
�

�TÜV�
ISO 9001 �@���
DIN-EN 729-2
ÖNORM M 7812, DIN 6700

Tevéken sé i körünk:
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Járműjavító és Gyártó Kft.
.
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Bzmot

•vontató jánnűvek (dízelmozdonyok)
javítása, korszerűsítése, gyártása
• vontatott jánnűvek fővizsgája,
főjavítása, átépítése, gyártása
•láng-és plazmavágás
• 4 tengelyes személykocsik
• n�gypontosságú fémmegmunkálás
• szemcseszórás
fővizsgája, átalakítása
• Bz motorvonatok jav�tása, korszerűsítése • alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése
InterPici motorkocsi
9700 Szombathely, Szövő u. 85.
és vezérlőkocsi gyártása
Tel./Fax: (94) 313-313. Vasúti telefon: (07) 28-05, 29-31
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1 rifrastru ktúra-vasút
EU módra!?

A

A VSZ azt várná a KöViM és a
MÁV Rl Igazgatóságától és a
menedzsmenttó1, hogy a szakmai
eló1cészítö munkáról - ha van ilyen!
- adion táiékoztatást a vasutasságnak

z Európai Parlament és Tanácskozó Testület CS-0643
/2000 direktívája a közösség vasútjainak fejlesztés&
,& újabb pontosító és szJgoritó rendelkezéseket foga
dott el. Ezen rendelkezések között a f6 helyet a hoz
záférési jogok kiterjesztése foglalja el. A Transz-európai Vas
úti Teherszállítási Hálózaton elhelyezked6 vasúti vállalko�
sokra kiterjeszti a direktívákat. Ezáltal a vasúti vállalkozónak
hozzáférési jogot kell kapnia a nemzetközi teherszállításhoz.
A direktíva el6írja, hogy késlekedés nélkül kell megtenni
a lépéseket a vasúti Infrastruktúra fejlesztésére és bizton
ságos használatának garantálására.

A vasúti vállalkozás vonatko
zásában azt is előírja, hogy az
áruszáll{táshoz és személyszállí
táshoz a vállalkozónak kell bizto
sítani a vontatási szolgáltatást.
Alapvető elvárásként fogal
mazódik meg a menedzsment

lomnak, a nemzetközi teherszál
lításnak:.
A fentieken túl sok-sok fon
tos, a magyar vasút számára
megszívlelendő, vargabetűt el
kerülhetővé tevő, újabb előírás
jelent meg.
Az EU-s tagországok próbál
ják követni az előírásokat. Sőt,
arra is figyelnek, hogy a csatla
kozni kívánók milyen feltételek
utóbbi értékelésében a belső el kel rendelkeznek majd a belé
különítést hangsúlyozta, félve a péskor? Szomszédunk Ausztria
két különálló szervezet közötti - pl. 300+300 db-os két:árttrnköru
és néhány országban már rossz mozdonygyártásra adott meg
tapasztalatokat hozó rendelést. Tette ezt
szervezési gondoktól, Helyzetünk azért, mert ismeri a
zavaroktól! K iemelt
kelet.i országok, pl.

romlik

vekre lesz szüksége. Ezen túl az
EU előírásoknak megfelelően a
vállalkozó vasúti tevékenység
egyik kemény alapfeltétele is az
lesz, hogy a vontatási szolgálta
tást biztosítani kell. Mit tehet
hát az ország? Mozdonyt bérel
Ausztriától. Ennek következté
ben osztoznunk kell majd a be
vételeken.
Elgondolkodtató a dolog! Ne
kik megéri előre gondolkodni és
befektetni. A tőke bizton megté
rül majd. Nálunk ez nem megy.
A kritikus költségvetés tükrében
is be kell látni, hogy nem volt
képes a KHVM ill. KöViM és a
MÁV vezetés meggyőzni a kor-

Alapvető elvárás a menedzsment függetlenségének garantálása
függetlenségének garantálása.
Az adminisztráció, a gazdasági,
számviteli ügyek belső irányítá
sa, a más vállalkozásoktól füg
getlen státusza, költségvetése,
elszámolása, különüljön el az ál
lami tevékenységtől. ,,A szétvá
lasztás különálló osztályok szer
vezetét igényelje az egyedüli
vállalkozáson belül." A direktí
va nem zárja ki a különálló jogi
személyiségű menedzselést sem,
de a közlekedési miniszterek leg-

hangsúlyt kap a nemzeti vasutak
infrastruktúrájának fejlesztése a
közösség általános szükségletei
nek megfelelően.
Az infrastruktúra menedzseré
nek össze kell állítania egy üz
leti tervet, amely tartalmazza a
beruházási és a pénzügyi prog
ramot is. A tervnek biztosítania
kell az infrastruktúra optimális
és hatékony használatát és fej
lesztését. Garantált hozzáférést
kell biztosítani az átmenőforga-

magyar vontatási jármú állapo
tokat. Ők tudják, hogy Magyar
ország előbb-utóbb csatlakozni
fog az EU-hoz. Azt is tudják,
hogy a jelenlegi 4 éves kor
mányciklus úgy telik el, hogy
egy fia mozdonyt sem szerez
tünk be. A piaci helyzetünk fo
kozatosan romlik. Magyaror
szág a saját vasútvonalán való
színűen szállítani akar, - vállal
kozó vasúti tevékenységet foly
tat - amelyhez vontató jármú-

� (Pályázat folytatás)

Egyéni érdekképviselet, érdek
védelem (néhány konkrét példa
bemutatásával).
Értékeljék az alapszervezet
sztrájkképességét, az álapszer
vezet tagságának részvételét az
1999. decemberi, 2000. januári,
illetve februári sztrájkban.
Hogyan foglalkoznak az újfel
vételes, illetve a nyugállományba
kerülő dolgozókkal.

IV. Közösségformáló
munkájuk bemutatása:

talatai; Magyar Vasutas e. lap elő
fizetőinek száma.

Il. Az alapszervezet érdek
védelmi, érdekképviseleti
munkájának főbb jellemzői:
Hogyan élnek a VSZ Alapsza
bálya, SzMSz-e, illetve az Mt.
ben szabályozott jogosítványaik
kal; Van-e az szb birtokában KSz,
KSz helyi függelék, Munkatör
vénykönyv, VSz Alapszabály,
SzMSz, Választási Szabályzat�
Kitüntetési Szabályzat, · saját
SzMSz.
A helyi - VSZ XIV. Kongresz
szusát követően módosított SzMSz hiánya ki7.áró tényező!
(A pályázatot első fokon elbíráló
területi képviselet ezt is külön el
lenjegyezze)
Kollektív érdekképviselet, ér
dekvédelem.

ID. Az 1998. évi üzemi
(közalkalmazotti) tanács,
valamint munkavédelmi
képviselő
választások rész.
letes értékelése:
A választás számszeru eredmé
nyei szolgálati helyenként. (le
adott szavazatok száma, VSZ je
löltekre leadott szavazatok száma,
az ÜT létszáma, ebből VSZ meg
választott jelöltjeinek a száma).
Az eredményesség (ered- q
ménytelenség) okai.

SZB szervezésű rendezvények,
azok rövid értékelése,
Akciók, kulturális, ·sport tevé
kenység, területi, központi szintű
rendezvényeken, akciókban való
részvétel (tartalmi, számszeru jel
lemzők).

A pályázatokról a
Vasutasok Szakszerve
zete Elnöksége 2001.
május 16-1 ülésén dönt.
Bővebb információt kaphat
nak a hatáskörileg illetékes
Területi Képviselet titkárától,
vagy a Szervezési Osztályon
Pauer Olivérné szakértőtől, a
01/16-86-os telefonszámon.

lfl!ffll'

VSZ Elnöksége

mányt arról - bemutatva a gaz
dasági kényszeruséget, célt és
eredményt -, hogy támogassa a
vasutat, a vállalkozó vasutat ad
dig, amíg teheti, mert ellenkező
esetben a jelen gyakorlat miatt
sok-sok évre behozhatatlan hát
rányba kerülünk.
A VSZ-nek megfelelő szintű
külföldi és magyarországi kap
csolatai vannak kiváló képessé
gű szakemberekkel, akik aggód
nak a magyar vasút jövője miatt.
Tudnánk egymásnak segíteni is,
• erre lenne szükség.
A VSZ azt várná a KöViM és
a MÁV Rt. Igazgatóságától és a
menedzsmentől, hogy a szakmai
előkészítő munkáról - ha van
ilyen! - adjon tájékoztatást a
vasutasságnak:. Szívesen részt
vennénk az előkészítő, szakértői
munkában is, hiszen elkerülhe
tetlen a szakszervezetek bevoná
sa (kormányhatározat, 3 éves
megállapodás, EU elvárások).
Az Európában működő szak
szervezetekkel lévő kapcsola
tainkból, a K özlekedési Dolgo
zók Európai Szövetsége (ETF)
tagságunkból származó informá
cióink segítenék a nem könnyű
feladat megoldását. Ehhez csu
pán a MÁV egyes vezetőinek az
EU konformnak: nem nevezhető
humánstratégiájában megfogal
mazott szakszervezeti. ellenségké
pén kellene változtatnia.

Dr. Márkus Imre
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Konferencia

A

NŐI ÉRDEKVÉDELEM

VSZ NÖTAGOZAT

a távmunkáról

hivatalidő és a családi élet össze
hangolására. Nagy előnye, hogy a
hátrányos helyzetű térségben lévő
kistelepüléseken élők 'is bekap
csolódhatnak a világ munkapia
cába.
A látható előnyök mellett van
nak érzékelhető és burkolt hátrá
A távmunka új kihívást jelent a ban átlagosan 10%-ra emelkedik. nyai is a távmunkának.
munkavállalók és a munkaadók 2005-ben körülbelül 16 millió
dolgozónak meg kell terem
részére egyaránt. Jövőbeni mun távmunkás lesz az EU-ban. Ma
tenie a munkakörülményeit
kavégzésük egyik lehetséges gyarországon a távmunkáltatás
és a munkaeszközét, a be
formájaként különösen nagy kihí még nagyon gyerekcipőben jár, szerzési, fenntartási költségekről a
vás és lehetőség a nők számára, hiszen a munkaképes lakosságnak munkáltatóval meg kell(ne) álla
amely ugyan meg nem oldja, de mindössze 0,5-1%-a dolgozik podnia.
megkönnyítheti számunkra · a ilyen formában.
A munkavállalónak a munkae
munka és a családi élet összehan
Az előadásokból megtudtuk, rő-piaci technikák birtokában kell
golását.
hogy a közhiedelemmel ellentét lennie ahhoz, hogy legyen mun
konferencián a távmunkát ben n<iru föként a
kája. A munkája elvég
Fontos a
már alkalmazó vagy alkal meg áltozott munka
zéséhez folyamatos ta
mazni szándékozó cég veze képességűek, és nem
nulás, a korszerű tech
szemléletváltás,
tői, munkatársai, kormánytisztvi is a gyerekes n6k a
elsajátítása
nikák
ebben sokat
selők, szakszervezetek és civil távmunkások, hanem
szükséges.
segíthetnek
szervezetek képviselői vettek a 30-as éveikben járó,
Ebben a rendszerben
részt.
nagyon képzett férfi- a szakszervezetek és a teljes adminisztráció
Az előadók neves ír, angol és . ak.
a civil szervezetek és önmenedzselés, a
z elmúlt századokban a munkahelyek nagyon sokat vál
toztak. Míg a XIX. század a gyárak, a XX. század az Irodák
korszaka volt, a XXI. század a hálózatok korszaka lesz hangzott el azon a konferencián, melyet a Friedrich Ebert
Alapítvány (FES) és a Magyarországi Nói Alapítvány (MONA)
rendezett március 31-én Budapesten, ,,Távmunka Európában"
címmel.

A

A

lési eszközök használata, a
tarifák megdrágítják a kap
csolattartást.
vmunka hazai tapasztalatai
ól szólva az újságírónő elondta, hogy ma már Ma
gyarországon minden harmadik
munkaerő számítógépen dolgozik,
ennek ellenére a hazai háztartások
számítógépes ellátottsága az euró
pai háztartásokhoz viszonyítva még
alacsony: 18-20%-os. Az utóbbi 4-5
évben voltak kezdeményezések, tö
rekvések a távmunka hazai elter
jesztésére, csírájában már jelen van
ez a foglalkoztatási forma, azonban
az átütő siker még várat magára.
Szóltak az előadók a szakszer
vezetek és a távmunka viszonyá
ról, kapcsolatáról is. Hangsúlyoz
ták, hogy a távmunkások körében
is szükséges a· szakszervezetek,
üzemi tanácsok működése, mert
az egy,mástól elszigetelten, dolgo
zók sokkal kiszolgáltatottabb
helyzetben vannak, mint a hagyo
mányos munkahelyen dolgozók.
A távmunka elterjedésében na
gyon fontos a szemléletváltás, eb
ben sokat segíthetnek a szakszer
vezetek és a civil szervezetek.
A konferencia azt közvetítette,

Nem elég a hagyományos érdekvédelem, fel kell vállalni a szellemi érdekvédelmet is
német távmunka-szakértők, a té
mát kutató szakemberek voltak,
akik az országban folyó távmun
káltatás tapasztalatairól adtak tá
jékoztatót. A távmunka magyaror
szági helyzetéről Wesselényi And
rea szakújságíró szólt.
konferencia során sok hasz
nos ismeretet kaptunk. El
hangzott, hogy az EU tagál
lamaiban ma jelenleg a munka
vállalók kb. 6%-a dolgozik táv
munkában. Ez az arány az északi
államokban várhatóan rövid időn
_ belül í!k:ár 30, az E.'u tagországok-

A
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Meg kell keresni a nők számára marketing a munkavállaló felada
az új lehetőségeket a távmunká ta.
ban.
Komoly tévhit az, hogy ·a táv
Az előadók a távmunka elő munka végezhető a gyerekneve
nyeiről és hátrányairól egyaránt léssel és a háztartással egy idő
szóltak. Előnyként említették azt, ben. Kiemelte minden előadó,
hogy a távmunka sokkal hatéko hogy ezt a két kérdést nem sza
nyabb, a döntések koordinálása bad összemosni. A távmunka
felgyorsul. Ez jó a munkaadónak. nem oldja meg a gyerekelhelye
A munkavállaló szempontjából je . zés és -nevelés, a gondozás problentke'.?Ő előny, hogy nem kell a lémáját.
mindennapos munkába járás ide
Komoly gondot okozhat az is,
jével számolni, csökkenhet, iltet hogy ha a munkavállalók elszige-;.
ye rugalmassá válh" a JPWlkltidő, t@en élnek, h_ogyan legyen kö-,
nagyobb lehetőséget adva ezzel a zöttük kapcsolattartás. A távköz-

Szociális Fórum

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Hazánk 1994 óta társult tagja az Európai Unió
nak.
A 2000. decemberében, Nizzában megtartott EU
csúcstalálkozó óta megalapozottnak látszik hazánk
azon törekvése, hogy Magyarország az évtized első
felében az unió tagállamává válik.
A hazai európai uniós csatlakozásra való felké
szülés jegyében a Vasutasok Szakszervezete elér
kezettnek látja az időt arra, hogy a MAV Rt-nél a
szociális partnerek - a munkáltató és a reprezen
tatív szakszervezetek - között megkezdődjenek a
szükséges tárgyalások.

f

\ ,

Kollár Sándorné

• a vasúti infrastruktúra kapacitásának szétosz
tásáról és az infrastruktúra használatáért kivetendő
díjakról témájú Tanácsi irányelv hatása a MÁV Rt
re. /1994.1.28. (com (93)678 Syn 490)/.
• javasoljuk. továbbá, hogy az új Fórum a kö
zösségi mu�kajog azon irányelveit is tekintse át,
melyek a MAV Rt. szervezett munkavégzésében re
Fontosnak tartjuk az EU által támasztott követel levánsak lehetnek.
mények és az Unió által biztosított lehetőségek
-a munkavállaló jogainak védelme a vállalatok,
�zempontjából, hogy együtt áttekintsük a Magyar üzletek és üzletrészek átruházása esetén (77/187/
Allamvasutak Részvénytársaság helyzetét, benne a EGK irányelv)
munkavállalók érintettségét.
- a tömeges létszámleépítésre vonatkozó szabá
lyok közelítése F5/129 EGK irányelv)
Tisztelt Vezérigazgató Úr!
- a munkaltató tájékoztatási kötelezettsége
A vasutasok szakszervezete ezúton kezdeményezi (91/533 EGK irányelv).
Javasoljuk, hogy a Szoc iális Fórum tagjai a köaz európai uniós csatlakozás várható hatásával foglalkozó társasági szintű Szociális Fórum létrehozá- zösségi vívmányok (,,acquis com!f1unautaire") átvételének keretében tekintsék át az EU szoc iális pársát.
,
A Fórum állandó tagjának javasoljuk a MAV Rt. beszéd jellemzőit, hogy az e téren kívánatos „harvezetését, mint munkáltatót és a három reprezen- monizációnak" mielőbb eleget tehessenek.
Bízva abban, hogy Vezérigazgató úr is átérzi a
tatív szakszervézet képviselőit.
téma időszerűségét és a feladat megkerülhetetlenA Szociális Fórum elé javasolt témáink: ,
• a 91/440 EGK ir�nyelv, a Közösség vasútjainak ségét.
Budapest, 2001. április 4.
fejlesztéséről és a MAV Rt. átalakítása.
• a vasúti vállalkozások eng�délye- .--------,
Tisztelettel:
zéséről szóló Tanácsi irányelv MAV Rt-t
érintő esetleges hatása, következménye
Dr. Márkus Imre
/1994. 1. 28. (com(93)678 Syn 488)/.
elnök

létrehozását kezdeményeztük
VSZ Elnöke nemrégiben levelet
Intézett a MÁV Rt. vezérigazga
tójához, Kukely Mártonhoz, Ma
gyarország uniós csatlakozásá
nak a vasutasságot érlntó kérdései
ügyében.

hogy a munka világában már ed
dig jelentős változások következ
tek be, de az elkövetkező évtized
ben ezek a változások feltartóztat
hatatlanok.
Ez a folyamat a szakszerveze
teket is újabb és újabb kihívások
elé állítja. Nem elegendő már a
hagyományos érdekvédelem, fel
kell vállalni az úgynevezett szel
lemi érdekvédelmet is, amely elő
segíti, hogy a magyar munkaerő
is mindinkább piacképessé váljon.

liek"1ntsu""k a"t
közösen!
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csak közlekedni, mivel a hagyo
mányos technológiára való visz
szaállás nehézkes, esetenként
megvalósíthatatlan lenne. Szeren
csére nagyon ritkán fordul elő kri
tikus hiba, és tervezett karbantar
tásokon túl két órásnál hosszabb
leállás eddig nem volt.

;

Válaszol Viczayné Daróczi Mária,
a Vasúti Üzleti Egység oszt?lyvezet6je

• Tudna példát mondani arra,
hogy mivel bővül legközelebb a
rendszer?

A

MÁV Informatikai Kft. idén november elsején lesz ötéves,
a cég mégis közel hetven éves múlttal rendelkezik. ,,A
társaság 1.996 elóttl ldószakában még nem önálló válla
latként, hanem különbözó elódszervezetek formájában a
MÁV Rt. keretein belül maködött. Ezen több tíz évre visszate

kintó idószak alatt a személy- és áruszállítási, gazdálkodási
rendszerek fejlesztése és ezek üzemeltetése területén óriási ta
pasztalatokra tett szert, amelyek alapjául szolgáltak egy, a piaci
kihívásoknak is megfelelni képes, önálló gazdasági társaság lét
rehozásának." - tájékoztat a cégismertetó.

• Szinte hihetetlen, hogy már
több, mint hetven éve jelen van
az infórmatika a MÁV-nál.
- Pedig így igaz. A fuvarrend
szer adatainak lyukkártyás adat
feldolgozását már 1927-ben el
kezdte a vasúttársaság. Az igazi
fejlődést azonban a számítógépek
megjelenése jelentette. A hatvanas
évek közepétől helyezték üzembe
az első, akkor még nyugati, angol
és francia gyártmányú számítógé
peket. Később az NDK-s R40-es,
majd a nyolcvanas évek közepétől

zett PC-kkel történik. Több, mint
kétszáz telephelyen közel kilenc
száz terminált kellett rövid idő
alatt üzembe helyezni. Ehhez nem
csak a műszaki feltételeket, mint
például az X25-ös adatátviteli há
lózatot kellett megteremteni, ha
nem a kezelők képzéséről is gon
doskodni kellett. Nem egészen
egy év alatt tízezer vasutas sajátí
totta el a .számítógép használatát.

• Ezek valóban lenyűgöző szám
adatok, de mi húzódik meg mö
göttük?

- 9k; végezték. 1994-ben - a
MA V vezetőinek döntése értel
mében - csökkenteni kellett a
rendszer korábban tervezett funk
cióit (pl. fuvarlevél, konténer, sze
mélykossi/vonat adatok kihagyá
sával). Igy például a határforgal
mi rendszer, vagy a SZIR-ből ve
hető statisztikai adatfeldolgozás
fejlesztése nem a SZIR integráns
részeként valósult meg. Az AC
munkamódszere számunkra is
újat hozott. Az új módszertan sok-

- Számos fejl,esztésen dolgo
zunk jelenleg is. Igy például a fu
varprojekt eredményeként hama
rosan, remélhetőleg a nyár köze
pén a fuvarlevél adatok is beke
rülnek a SZIR-be. Ehhez újabb
százötven PC-t kell telepíteni a
külszolgálathoz, és negyvenet a
MÁV Rt. Bevétel Ellenőrzési
Igazgatóságához. Folyamatosan
dolgozunk a külföldi vasutakkal
való adatcsere megvalósításán is,
ami az Európai Unióhoz való
csatlakozás miatt is n,agyon fon
tos. Ugyanakkor a MA V ügyfelei
számára egy információs alrend
szer is üzemel már, amelyen ke
resztül a szállítmányozók nyomon
követhetik a küldeményeiket pl.
mobiltelefonon (WAP) vagy In
terneten keresztül.

• Van munkájuk bőven. Mekkora
létszámmal látják el a feladatokat?

MÁR TÖBB, MINT HETVEN ÉVE JELEN VAN AZ INFORMATIKA A MÁV-NÁL
amerikai 7 1MB - gépeken történt
az adatfeldolgozás.

• Emlékeim szerint ezeket a gé
peket légkondicionált termekben
fehérköpenyes operátorok kezel
ték, azonban ma már az informa-

- A SZIR bevezeté
sének meggyőződé
sem szerint nem csak
informatikai és gazda
sági előnyei vannak,
hanem társadalmi ha
tása is jelentős. A szá-

A MÁV
ES MAGUK A
VASUTASOK
NAGYOT LEPTEK
AZ INFORMACIÓS
TARSADALOM FELÉ

kal több időt szán a
tervezésre és a doku
mentálásra, mint a
megvalósításra. Erre
szükség van a hatal
mas rendszer - válto
munkatársakkal
zó

- A MÁV Informatika Kft. je
lenleg ötszázötven főt foglalkoz
tat.
A munkatársaink fele diplomás.
Jellemző még, hogy közel a lét
szám fele a vidéki telephelyein
ken dolgozik.

Nem egészen egy év alatt tízezer vasatas sajátítafta el a számítógép használatát
lika eszközeit a forgalmi irodák
ban is megtalálhatjuk.
- Valóban eleinte csak nagy
központi számítógépekkel dol
goztunk. A hihetetlenül nagy tömegű adat feldolgozásához most
is ilyenekre van szükség. Az ada
tok beviteléhez pedig _ma már az
úgynevezett személyi számítógé
peket használják a rendszereink.
De a fejlődés közbenső szakaszai
ról se feledkezzünk meg, hiszen a
budapesti és a záhonyi nagy köz
pontok mellett minden igazgató
ságon létrejöttek a területi infor
matikai központjaink.

• A vasutasok életét is érintő
robbanásszerű változást mégis
csak a SZIR bevezetéséhez köt
hetjük.
- A Szállításirányítási Informá
ciós Rendszer, közismert nevén a
SZIR 1997. január elsejétől mű
ködik üzemszerűen. Az adatbevi
tel a szolgálati helyeken élhelye-

mítástechnika tömeges bevetése a
MÁV-nál magát a számítógé�es
kultúrát alapozta meg. Néhány év
tapasztalatai alapján elmondhat
juk, hogy a MÁV és maguk a vas
utasok nagyot léptek � informá
ciós társadalom felé. Erezhetően
megváltozott a felhasználók infor
matikához való hozzáállása, ami
kihat a környezetükre is., A SZIR
nek köszönhetően a MA V egyes
(árufuvarozási, forgalmi, gépész)
szakterületei és vezetése úgyneve
zett online, azaz naprakész infor
mációkkal rendelkezik, ami pozitívan hat a munkaszervezésre is.

• Azért vannak kritikusai is a
rendszernek, akik szerint sokkal
többet is tudhatna:
- Valószínűleg jogosak az elvá
rások, de a helyzet megértéséhez
ismerni kell néhány fontos ténye
zőt. A SZIR-re a tendert a MA V
Rt. írta ki, amelyet az Andersen
Consulting nyert el, így a rendszer
fejlesztését - a mi bevonásunkkal

történő - karbantartásához, mű- ·
ködtetéséhez, mert statikusan
majd száztízezer vasúti kocsi ada
tait tartja nyilván a rendszer, ko
csinként mintegy száz jellemző
vel. Naponta közel harmincezer
kocsi mozgását követjük. Ehhez
további törzsadatok is tartoznak,
mint például az állomások, az irá
nyítási szabályzat, a menetrend,
az árukódok, a mozdonyadatok és
még sorolhatnám.

• Ezek szerint a fejlesztéshez sok
időre van szükség.
· - Időre �s pénzre. Mivel a rend
szer a MAV tulajdona, mindig ő
dönti el, melyik részét fejlesszük.
Sajnos ,pénzhiány miatt számos
funkció csak kis lépésekben, több
éven át valósulhat meg. Arról sem
szabad megfeledkezni, hogy egy
folyamatosan működő rendszer
nél nem könnyű egyszerre megol
dani a hibakezelést és a változás
kezelést, hiszen ha a SZIR leállna,
a vonatok nagy késéssel tudnának

· A Vasúti Üzleti Egységben
negyvenhárman vagyunk.

• Az egész MÁV-ra vetítve nem
tűnik túlzottnak.
- A kft-vé alakulás,előtt nyolc
százan voltunk. A MA V Informa
tika Kft. négyszáznyolcvan fővel
alakult. Természetesen az átalaku
lás nem volt zökkenőmentes, de
ennél sokkal feszítőbb gondunk a
nagy fluktuáció.
Ebben többek között a bér ját
szik szerepet. VSZ-es tisztségvi
selőként pontosan azért támogat
tam én is az átalakulást, mert a
szakemberek megtartásáhqz re
ményt jelentett a magasabb bé
rekre.
Tény, hogy történt előrelépés a
bérek tekintetében, de az informa
tikára jellemző piaci (IT) bérektől
- mely az infláció mértékét meg
haladóan meredeken emelkedett még messze elmaradunk.

Karácsony Szilárd
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LÁSS, NE CSAK NÉZZ!

Nincs szenzáció-�- - -- - ',,Itt a színes, a képes, az ér ként a hangsúlyozással, megenge 
dekes magazin meg a női di dett magának némi ellenzéki kri
vatlap!" kiabálta, s a karján, tikát. Mert milyen sokértelműen
középen kihajtva, hogy a cím lehet kiabálni, hogy Biszku Béla
lapjuk ne látsszon, cipelte az - elvtárs nyugállományba vonult,
újságokat, végig az indulásra vagy hogy Andropov, majd Cser
várakozó vonaton. A koszos mű nye nkó el vtárs kórházi ke zelése
bőr ülésen az Utas üdítő mámorá egyre eredményesebb. D e igazi
ban fetrengo vidékieket támadta kiabálni való hír volt minden űr
meg a sajtóval, mielőtt még elő utazás, mind en focimeccs, az ötös
vették volna a rántott csirkét s a találat a lottón, egy neves külföldi
befőttesüveget a koviubival. A művész, n etán beahenekar ven
gyermeki kíváncsiságra számított, dégszereplése. Az átkosban még
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Akkor az utca
embere még
nem a
hajléktalant
jelentette,
nem a
munkanélkülit

zug címeket skandálva
is valamiképpen min
dig az igazat mondták.
Igaz, akkor az utca embere· még
nem a hajléktalant jelentette, nem
a munkanélkülit, nem a kirakatok
tól és rekl�októl bódult fogyasz
tási idiótát, hanem az öntudatos
magyar polgárt vagy legalább kis
polgárt, aki azért nagyon jól tudta,
hogy mi a dörgés. A rikkancs meg
nem a levegőbe beszélt, megszó
lította, a vásárlással állásfoglalás-

mány mutatott példát,
ezt egészpályás letáma
dásnak nevezte, s hiába
fújt halkan a sípjába
pjlftjelzőként egy-egy
ombudsman, vagy já
tékvezetőként az Alkot
mánybíróság, zavartala
nul tovább folyt a szabálytalan játék.

Az ellenzék meg beletörődött,
hogy a Parlament ülésezésénél a
házszabályban a hetente szó az
most már a háromhetenkénti ülé
sezést jelenti, s a megfigyelési
botrányban az, hogy valamennyi
fideszes politikust és családtagjai
kat megfigyelték, bizony csak Po
korni Zoltánt jelenti.

VACAK KIS CSALÁSÁVAL Ö ÁLLT A LETŰNT RIKKANCSSZAKMA LEGALSÓ FOKÁN
meg a női butaságra. A figy elmet
l enségnek és az utazási stressznek
köszönhetően egyszer _azért min
denkit átvert.

voltak rikkancsok és v�lt „Óriási
Szenzáció!". Ahogy volt a század
fordulón, a Horthy-korszakban és
Rákosiék idején is.

A szó színei

Konzumidiotizmus

ra, egyetértésre kénysz ei:ített e a
szembejövőket. '
·,

Jelzők és jelölők

Szegény rikkancs feje nem csak
az influenzától fájt, mikor látta,
hogy a koalíció prominens képvi
Manapság a versenystressztől selői álltak be helyette rikkancs
és a létbizonytalanságtól, eltom nak, s „Óriási Szenzációkat" kre
A rikkancsnak, ha meg akart él pult járókelők nem vették észre a álva próbálták kirekeszteni az
De ha néhány régi áldozat is
ücsörgött a kupéban, valamelyik ni, afféle néptribünnek kellett len tragikus pillanatot, amikor az úgymond liberálbolsi nemzet
kajánul megjegyezte: ,,Szovjet nie, született demokratáfiak, aki utolsó rikkancs elhallgatott. S ez •árulókat a magyar közéletből. Le
uniót árul meg Asszonyokat, az utca hangján szól, hogy az utca talán nem is egyik pil lanatról a leplezéseik csak azt fedték fel,
ugye?!", ezután az emberünknek embere megvegye tőle a lapot. A másikra történt. A lelkes férfiú hogy kiket, akarnak besározni.
„rikkancs" először csak megfázott és bere Kész röhej, ahogy a különböző
már nem maradt esélye. A Szajuz legemlékezetesebb
ban szerkesztett, fényes magazin Ruttkai Éva, aki a Budapesti ta kedt. Állt némán a standja mö botrányok felettébb gyanús koro
papírra nyomott szörnyűséges vaszban, a lebombázott város gött, s látta, hogy így is fogynak natanúi bizonygatják, hogy a disz
propagandalapokat
egyszerűen romjai között ol y megrendítő két a lapok. Régóta küsz!<:ödött már, nóságban mindenki benne volt,
nem lehetett eladni. Vacak kis értelműségg el kiabálta: ,,Itt a Sza hogy mi legyen az „Oriási Szen kivéve a Fideszt. A „tematizált
csalásával ő állt a letűnt rik badság, megje lent a Szabadság!" záció". Most a lottó főnyereményt közbeszédben" szabad lett újra
kancsszakma legalsó fokán. A rik Ebből a kiáltásból egyszerr e hal kiabálja, vagy aznapi, tízszeres zsidózni, cigányozni. A Franciaor
kancsarisztokrácia meg Esti Hír latszott a felszabadulás öröme s összegű, de soha nem bizonyított szágban menedékjogot kapott zá
lapot árult a belvárosban, s a ked az újbóli leigáztatás szomorúsága. sikkasztást. Az ügyes törvénysz e molyi romákat nevezték magyar
vező üzletmenet reményében, fő- A nagy rikkancsegyéniségek a ha- gésre, törvénykerülésre a kor- ölő gyil kosoknak, KGB-ügynö
-----------------------------------------, kökne k, drogkereskedőknek, csak
zési naplóját vitte a forgalmiba az éjszakai éppen dakota sámánok befolyása
ellenőrzés „megtartásának" beírása végett -, alatt álló sátánista nyárimikulá
soknak nem, de ami késik, nem
felfedezte a bujkáló sokcsillagosokat. Észle múlik. Ez mind első oldalas hír
lését jelezte a forgalmistának, mondván: va
lett.
lami készül. Ezután mindk ette n - ki-ki a
szolgálati helyén - lázasan készült a „váratlan rajtaütésre ".
Lehet annak immár akár négy évtizede is, amikor
Az ellenőrök így példás rendet, éber dolgozókat
De mi ebből a szenzáció? Min
a vasútnál virágkorukat élték a vasárnap éjszakákra talaltak munkahelyeiken. A váltókezelő éppen szido den és semmi, döntött bölcsen a
szervezett, meglepetésszerű ellenőrzések, amelyek lozta, fényesítette a váltóemeltyűket, a forgalmista re kedt rikkancs. Az információ
egy-egy titokban kiválasztott vonalszakasz egészére éppen buzgón söprögette a főnöki irodát.
özönben végleg elveszett az igaz
A dicséret így nem is maradhatott el. Az ellenőrök ság. Ma megszólítani embertár
terjedte k ki.
Egyszer engem is be osztottak ezekbe a brigádel - hamar távoztak. Gépkocsival mennek tovább a kö- sunkat az utcán: koldustempó. Va
vetkező állomásokra, remélik, ott is ilyen rendes vas- lamit figyelmébe ajánlani: mani
lenőrzésekbe, amit eleinte igen izgalmasnak találtam,
de előfordultak mulatságosan végződő esetek is.
utasokat találnak - mondták. Ez persze nem volt puláció. A kisajatított közbeszéd
A brigádtagokat autóbusszal szál- ------------- igaz, csupán megtévesztésül szol- ben nincs he lye a közös hangnak,
lították a vonali szolgálati helyek
gált. Kíváncsiak voltak, működik-e nincsen helye az utca emberének,
még egy kiáltás erejéig sincs,
a riasztó forródrót.
K
közelébe, ahol kettesével várakozRáhibáztak, a forgalmiStiJ. azon- hümmögött a hajdani rikkancs.
tak az adott időpontra, hogy „leÜljön csak otthon, egyedül, a sok
nal felhívta a szomszéd állomást. drágán vásárolt valódi álhírtől
IK
csapjanak", amikor az utolsó páros
Ébresztő, haver, mennek a fogdme- szédelegve az ságolvasó. Nem
is megérkezett a végállomásra.
11i
Az egyidőre szervezett rajtaütés cél ja a forródrótos gek, mi megúsztuk, megláttuk őket a kert alatt.
le sz már több „Oriási Szenzáció".
riasztás megelőzése volt, bár ennek az ellenszerét is
A szomszéd állomás vette a drótot: köszönjük kol Különben is, építettek nekem szép
megtalálták a leleményesek, annak ellenére, hogy az léga úr, mi fogdmegek már felköltöttük a „haverját", formatervezett bódét - csak nem
ellenőrök valamikor a külszolgálatnál dolgoztak, és maga bizony elkésett.
fogok az ablakon kikiabálni, hogy
Barátunk kővé meredten, köszönés nélkül ejtette valami bűzlik Dániában?
ismerték a turpisságokat.
A többi néma csend.
Történt egy ilyen éjszakai őrjárat al kalmával, hogy rá a készülékre a kagylót, ami szinte égette a tenyéMező Ferenc
Hegedüs Ká�oly
az egyik állomás váltókezelője - amikor az előjegy- rét.

IA R A N �sz ÁJ

Forródrót

Berekedve-berekesztve

0

Valódi álhírek
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Esernyők, lufik
és igazságok

hírközlés több, .mint tizen
ötezer főről beszélt a márci
us 24-én összegyűlt tömeg
létszámát illetően. Aki profi' tün
tető, első ránézésre is ennek leg
alább a dupláját állapíthatta meg.
A Hősök terén több ezer esernyő
virított, mindegyik alatt két-há
rom ember.
Nem a „brahi" kedvéért jöttek,
nem a délelőtti matiné helyett
hozták magukkal gyermekeiket.
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ka törvénykönyve tervezett módo
sítása miatt.
Hogy mit hallhattak az egybe
gyűltek? Például ezt:
,,Államilag támogatott kizsák-

a közvéleményt, ami
kor azt állítják, a kö
zös piaci jogharmo
nizáció követeli meg a
változtatásokat."

Gaskó István, a LIGA elnöke
köszöntötte az egybegyúlteket

Tamás Gáspár Miklós, Borsik János, Sándor László és Gaskó István

· Családjuk életvezetését érezték fenyegetve
Mert babakocsi is volt szép szám
mal. Azért jöttek családostul, mert
többek között a családjuk életve
zetését érezték fenyegetve a Mun-

mányolás kezdődik, ha a parla
ment elfogadja a Munka törvény
könyve tervezett módosításait.
Arcátlan hazugsággal traktálják

Sándor László, az MSZOSZ
elnöke.

,,Nem engedhetjük meg,
hogy a hatalom szociális
vasfüggönyt eresszen le Ma
gyarország és az Európai
Unió határánál.
tőke vállalkozási sza
badságának növelésével
egyre többet sérül a
munkavállalók szervezkedési
szabadsága." - Szőke Károly,

A

a Vasas Szakszervezet főtit
kára.

,,Nem tehetik meg, hogy
ne tárgyaljanak, nem tehetik
meg, hogy lebecsüljék az ér
dekegyeztetést, nem tehetik
meg, hogy semmibe vegyék
az érdekvédelmi tevékenysé
get, ezzel együtt a munkavál
lalókat és jogaikat." - Borsik

János, az Autonóm Szakszer
vezeti Szövetség elnöke.

,,Drága barátaim, szégyel
lem magam, hogy csak most
jöttem el közétek, szégyel
lem magam, hogy tíz év telt
el a· rendszerváltás óta anél
kül, hogy átgondoltuk volna,
mit kell tenni a dolgozó em
berek érdekében. ( ... )
!érkezett az idő egy sza
bad társadalom szabad
tagjai számára, hogy
megmutathassák, van méltó
ságuk, nem cselédek, nem ki
szolgáltatottak, nem lehet
őket rongynak nézni." - Ta

E

más Gáspár Miklós filozófus.

Vörös József

Megrabolt
haza
Gürcöltél gerincroppanásig
S lettél leszázalékolt
Nyomorék, harmadosztályú
Senkifia, s nem jutott
Semmi, amikor eljött a
Polgárgyártó eufória.
Rokon, pajtás keze közén
Lopódott szét a haza.
Rablott kincsén trónol
Gátlástalan hitványak
Hitvány iafiai.
S ahányszor csak jött
A menetrendszerű
Bársonyszékroham,
Loptak, raboltak
Ök is gátlástalan.
Mit hozatt ez a vérnélküli
Forradalom? Eszméje
Bepiszkolódott s maradt
Helyében mocsok és iszony.
Ahogy elült a nagy
Osztozások tora,
Milliárdosokra s koldusokra
Vált ketté a haza.
S hogy szabályos legyen
A végkifejlett, jogászak
Ültek a gengszterekhez.
A vártán védő, őrző emberek, Mert fél a lelkiismeret!
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Fere n cvárosi fórum

2

001, március 28-án fó
rumot rendeztek a Fe
Vasutas
rencvárosi
Mavelódési Házban. A
mintegy 200 meghívott elótt
a MÁV Rt. elnöke, üzemel
tetési vezérigazgató-helyet
tese és a Budapesti Igazga
tóság vezetóje tartott hely
zetértékelést, és méltatta
az elmúlt évi teljesítménye
ket.

-ÁFlJ 118,7%
- Pénzügyi Ig. 119,7%
- Egyéb közp. egységek
119,1%
• A tervezett 30 milliárd fo
rint helyett 22,8 milliárd forint
lesz a veszteség úgy, hogy az ár
vízek miatt a kormány elvont 5
milliárd forintot. De a MÁV
Rt. még az elvonást is túltelje
sítette.
Ez így igaz, de ez volt a vezetői

ÉRDEKVÉDELEM

A 9,3%-OS JEGYÁREMELÉST
A KORMÁNY NEM ENGEDTE, MERT
AZ INFLÁCIÓHOZ CSAK 6% ELFOGADHATÓ

átrakó-állománya meddig lesz a
MÁV tulajdona, és hogy ki fizeti
majd vissza a kölcsönöket.
• A vasút-villamosítás befeje
ződött, és korszerű, 30 éves
mozdonyokkal tudunk közle
kedni a szombathelyi vonalon.
De ki élvezi annak hasznát, ha a
villamosítás koncesszióban készült?
• Legyőztü}s a szakszerveze
teket, ·mert az történt a tárgya
lásokon a 3 éves megállapodás

- az általunk tervezett jegyár
emelést, amit 9,3%-ra terveztünk,
a kormány nem engedte, mert az
inflációhoz csak 6% az elfog�d
ható. Vagyis mekkora a MAV
szerint a várható infláció? Bérben
6%, de áremelésben 9,3%.
Végül két mondat, amely meg
rengette a vasutasságot. Az idéze
tek nem pontosak, de értelemsze
rűek! Az első az elnök úrtól hang
zott el egy kérdésre válaszolva:

Mekkora a MÁV szerint a várható infláció? Bérben 6%, de áremelésben 9,3%
A rendezvény videó-vetítéssel prémiumfeltétel, és
kezdődött, ahol a MÁV Rt. HI mi ezt a túlteljesí
RADÓ-ját tűzték műsorra, mint tést kifejezett káro
ítéljük,
egy 12 percben. Témái, mint a kozásnak.
szóbeli előadások, csak féligazsá . mert ,az a kb. 2,2
gokat tartalmaztak, mert csak azo milliárd forint a kar
kat jelenítették meg, amelyek a bantartási, felújítási
menedzsmentre jó fényt vetnek - költségekből hiány-

,,FAJSÚLYVÁLTÁS LESZ
A FORGALOM ÉS
GÉPÉSZET ROVÁSÁRA,
1\ KERESKEDŐK
KERÜLNEK ELŐTÉRBE,
MINT TŐLÜNK
NYUGATABBRA."

alatt, amit a MÁV
Rt. vezetése akart.
Ez sem így igaz,
mert az infláció-kö
vetést és az GDP
felét a MÁV veze
tése nem akarta biz
tosítani. alanyi jo-

„Fajsúlyváltás lesz a forgalom és
gépészet rovására, a kereskedők
kerülnek előtérbe, mint ,tőlünk
11,yugatapbra" (a megbecsülésről
volt szó).
A második a zárszóban hang
zott el: a menedzsment igenis ag
gódik a vasút és a vasutasság jö-

A menedzsment azon igyekszik, hogy jobban gondoskodjon rólatok, mint ti magatokról
vagy ők úgy gondolják, hogy
azok a sikertörténethez tartoznak.
Néhány ellentmondást szeret
nék megvilágítani:
• 2001-ben különböző EU-se
gélyeket is felhasználunk a
MAV korszerűsítésére.
Ez így igaz, csak azt felejtették
elmondani, hogy a segélyek
összegével viszont az állami tá
mogatás csökkent, és így az idén
sem jut több, mint tavaly. Az ál
lam megtakarított és eldugott több
milliárd forintot.
e Elkészült a MÁV Rt. 2001.
évi üzleti terve, melyet az lgaz
gatósá_g elfogadott
Ez így igaz, de a Felügyelő Bi
zottság viszont elutasította, és így
március végén még mindig féllá
bon áll az üzleti terv. Azt pedig
nem tudni, hogy mit szól ehhez a
tulajdonos.
• A felújításoknál az épüle
tekre, a biztosítóberendezésekre
(Bp. Nyugati, Ferencváros, Jó
zsefváros) nincs elegendő pénz.
De látnak pénzt a gépkocsicseré
re, mert azok egy részének az
életkora meghaladta a 9 évet és
drága az üzemeltetési költsége,
viszont nincs pénz a 30 éves moz
donyok cseréjére.
• Nincs pénz a bérfejleszté
sekre, bár szeretnének jobban
differenciálni. Nem jut, mert
nagyon magas a MÁV Rt. adós
ságszolgálata és kamatterhe.
Ez így nem igaz, mert a vezetői
differenéiálásokra igenis volt
pénz: Két adat a 2000. évi átlag
bér-alakulásról: (6% + 4,4%)
- Gépészeti Szakigazgatóság
111%

zik, és ezzel tovább romlott a vas
út eszközállománya.
• · A záhonyi átrakókörzet
korszerűsítése külföldi hitelek
ből nagy fegyvertény.
Ez így igaz, de a hitelt valami
kor vissza is kell fizetni, és azt
nem mondták el, hogy a körzet

gon, tény viszont, hogy a me
nedzsment ezzel megrövidítette a
munkavállalókat.
Az ellentét kedvéért idézve az
elhangzottakat:
- az általános bérfejlesztés azért
6%-os, mert a kormányzati inflá
cióbecslés 5-7% közötti volt,

vőjéért, és azon igyekszik, hogy
jobban gondoskodjon rólatok,
mint ti magatokról.
Reméljük, a zárómondatot ko
molyan gondolták, és akkor már
dolgozni sem kell, de erről a ,je
reváni rádió" jut eszembe.

Pszota Arpád
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KI· A FELELÓS?

1

Rend,zetlen
ruházati viszonyok
f

A

z új ruházati rendszerre való áttéréssel
a ruházati gócok átvették a hatalmat a
vasutassáj felett. Ók úgy gondolják,
hogy a MAV Rt. a b-447/50 (1999. 10.
25.) sz. távirata alapján megszüntetik a ko
csivizsgáló kollégák ruhaellátásában a kettós
ellátást. Szeretném felhívni ezen "szolgálta
tók" figyelmét arra, hogy döntési Jogot sem a
nevezett távirat, sem a ruházati utasítás nem
biztosít számukra. A "szolgáltató" nem bírál
hatja felül sem a megrendeló, sem az utalvá
'nyozó (gazdálkodó) felel6s vezet6 döntését.
.
A távirat értelmében:

A régi rendszen1 formaruha-ellátás mellett jár
a munkaruha-ellátmány.
Az új rendszera ellátás esetén két verzió le
hetséges:

• a munkáltató és a szakszervezetek közö
sen módosították a KSZ helyi függelékét, töröl
ve belőle a munkaruházati ellátást. Akkor nem
Jár a dolgozóknak a munkaruha,

Döntési
jogosultsága
a KSZ helyi
függelékét
megkötő
feleknek van, és
ezen döntésüket
még a MÁV Rt.
Vezérigazgatósága
sem bírálhatja
felül

• a munkáltató és a szak
szervezetek megtartották a
KSZ helyi függelékében a munkaruha ellátását.
Akkor (mivel ez a munkavállalóknak pozitív el
térés a KSZ ruházati uta�ltásától) Jár a mun
karuha.

Semmi nem tiltja a kettós ellátás biztosí
tását, ha az megállapodáson nyugszik.

Mindegyik esetben döntési jogosultsága a
KSZ ·helyi függelékét megkötő feleknek van, és
ezen döntésüket még a MÁV Rt. Vezérigazga
tósága sem _bírálhatja felül.
Mielőtt megkezdődnének a pereskedések az
ellátási hiányosságok megszüntetése érdeké
ben, és több tízezer forintos perköltség kifize
tésére köteleznék a MÁV Rt.-t, jelezzük, hogy
az előidézett helyzetért azok a kollégák és kol
léganők a felelősek, akik jogosulatlanul bele
kontárkodtak az ellátási döntések végrehajtásá
ba - kárt okozva ezzel a kollégáiknak.

Pszota

M!�f!i
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Ulésezett a Központi
Munkavédelmi Bizottság

A

,,A létszám arányában kell csökkenteni
a szociális juttatást és a támogatás
arányát, továbbra is bittosítva, hogy
a sport, üdülö, óvodai támogatáshoz
jutás alanyi jogon járjon... "

nyos szintig érvényesülnek. Ösz
tönzési szinten nagy az ellent
mondás. Javaslat hangzott el arra
vonatkozólag, hogy nagyobb.gon
dot kell fordítani a sok esetben
alacsony színvonalú kötelező ok
tatás javítására.
A humánstratégiai célokhoz
kapcsolódott a MAV Rt. foglal
koztatási rehabilitációs helyzeté
nyezetvédelmi és munkavédelmi nek értékelése. Neuschl Gyula fő
feltételek is. Egészséges munka osztályvezető írásbeli és ezt ki
egészítő szóbeli tá
környezetben, egész
jékoztatójában
el
séges
munkaválla
„A
MÁV
Rt.
létszáma
mondta, hogy évek
lókra van szükség. A
120 ezer főről - amire óta csökkent a fog
tájékoztatóval kap
a szociális jellegű
lalkoztatott megvál
csolatban több hoz
zászólás hangzott el, ellátás épült - ma már tozott munkaképes
ségű dolgozók szá
ezen belül kérdések
az 56 ezer főre
ma;
íz 1994-es 3621
is, többek között: a
túlméretezett"

MÁV
Rt.
Központi
gyenek. Tájékoztatójában kiemel
Munkavédelmi Bizott te a munkaügyi kapcsolatok javí
sága március 6-1 ·ülé tását a munkáltató és az érdekvé
sén a MÁV Rt. humán delmi szervezetek között. Meg
politikai stratégiája célklta kell találni a közös szándékot.
zéseit, a foglalkoztatási re
A bizottság egyetértőleg vette
habilitáció helyzetének érté tudomásul a vezérigazgató-hekelését és az ÖTA tevékeny . lyettes azon megállapítását, hogy
ségét bemutató tájékoztatót
a humánstratégiába beletartozik a
tazte napirendjére.
munkavállalói életminőség, a kör

Az első tájékoztató keretében
dr. Péter Mihály vezérigazgató
helyettes ismertette a humánpoli
tikai célkitűzéseket. Ezen b,elül: a
rugalmasabb foglalkoztatási rend
szert, i a létszám-gazdálkodási,
szei::vezési intézkedéseket, az
olyan infrastruktúra-fojlesztése
ket, mint például az optikai kábel
hálózat, a gazdaságirányítási

ami egyre problematikus. Ennek
egyik oka, hogy átképzésük vagy
a munkavállaló adottságait tekint
ve erre ne alkalmas, vagy nem
vállalja az átképzést.
Amennyiben a munkavállaló
foglalkoztatására nincs lehetőség,
ebben az esetben értesítik a terü
letileg illetékes munkaügyi köz
pontot és önkormányzatot a
111/1998.(IV.29.) MüM sz. rende
let szerint, mivel foglalkoztatásuk
állami feladat is. A bizottság több
tagja tett fel kérdéseket például a
rokkantosítás
megállapításával
kapcsolatban, vagy olyan kérdésre
vártak választ, hogy miért -szűnt
meg a kosárfonó részleg Záhony
ban, ami jó rehabilitációs foglal
koztatást biztosított.

Új alapokra helyezik a tervezendő munkaerő és a .vezetól< kiválasztását
Az ÖTA ügyvezető elnöke, Ti
rendszer (GIR), az informatika MÁV Rt. milyen ellentételezést létszám 2000-ben 2752 volt. Ál
élőmunka-kiváltásának területeit. tervez rugalmasabb foglalkoztatás talános tapasztalatként megálla vald Attiláné előadásban mutatta
Ezek szerint új alapokra helyezik esetén? A lakáshoz juttatást köl pítható (hiteles felmérés alapján), be az ÖTA nagy múltú tevékeny
a tervezendő munkaerő és a veze csönnel vagy vissza nem térítendő hogy a megváltozott munkaképes ségét, segélyezésének változatait.
tők kiválasztását. A technológiai támogatással kívánják megolda ségű dolgozók foglalk9ztatása és Sokoldalú tájékoztatást nyújt�tt a
előírások szerinti szükséges lét ni? Javaslatok és észrevételek is szociális ellátása a MAV Rt.-nél szociális támogatásokról. Az OTA
szám meghatározásánál a haté megfogalmazódtak:. A bizottság a 8/1983.(V l.29.) EüM-PM együt a bevételeit tekintve pozitív,
konyság növelése, a költségek tagjai például a szociális ellátási tes rendeletben foglaltaknak: meg amely biztosítékot jelent a folya
csökkentése, a bevétel-elmaradá rendszert nem tartják túlmérete felelően biztosított. A megválto matos segélyezésre, amire a rá
sok mérséklése a cél. Az előadó a zettnek. Kritikai észrevétel is el zott munkaképességű dolgozók szorulók biztosan támaszkodhat
humánstratégia fontos elemének hangzott. Lényege: a humánstra foglalkoztatása a részükre fenn nak.
Pásku Jenő
értékelte a bérezés ösztönzési tégiai elképzelések csak egy bizo- tartott munkakörökben történik,
rendszerének javítását, az oktatást .------------------------------,,-------------.
és a képzést. Cél: felszámolni az
Az. olajválság és
öncélú képzést, a túlképzést. Stra-.
tégiai cél az EU-hoz történő csat
, a környezetszennyezés a
lakozáshoz szükséges nyelvi kép
vasút használatára kényszeríti j
zés. Meg kell teremteni az állami
a fuvarozókat
és a saját képzés összhangját. Új
eleme lesz a stratégiának az után
pótlás számítógépes nyilvántartá
sa, annak folyamatos módosítása.
Új vasúti alagút épül Franciaország és
Mágneses lebegtetésű
A terv céljai között szerepel, hogy
vonzóbbá tegyék a lak:óhelyválto
Olaszország között
vasút épül Kínában
zás árán történő magasabb beosz
tásba történő „előrelépést".
Idén január 29-én írták alá a két ország képviselői azt a szerző
A Kínai Vasút szerződést kötött a
A vezérigazgató-helyettes tájé Transrapid Intemational német konzorci dést, amely egy 52 kilométeres, Alpok alatti vasúti alagút építéséről
koztatta a bizottságot a stratégia ummal egy 30 kilométer hosszúságú, szól.
Az objektum megépítésére azért van szükség, hogy létrejöjjön a
legkényesebb pontjáról, a szociá mágneses lebegtetésű vasútvonal építésére
lis ellátás elemeiben történő ter Shanghai és Pudong új nemzetközi repülő- vasúti összeköttetés Lyon és Torino között. Ez a vasútvonal a ·tervek
szerint nemcsak személy és teherforgalomra szolgál majd, hanem
vezett változásokról is. Abból in tér között.
Az új vasútvonal építésének befejezését alkalmas lesz a „gördülő országút" (kamionok fuvarozása vasúti
dult ki, hogy a MÁV Rt. létszáma
120 ezer főről - amire a szociális 2003-ra tervezik. Ezt az útvonalat jelenleg kocsin) forgalmára is. Ez a forgalom idáig nem terjedhetett el iga
jellegű ellátás épült - ma már az 45 perc alatt lehet megtenni közúton, míg zán, mert hiányoztak: a feltételek, mint például a terminálok, a meg
56 OOO főre túlméretezett. Ezért az új vasútvonalon nem egészen nyolc perc felelő űrszelvények. Az SNCF célja az, hogy nagyobb jelentőséget
tulajdonítson ennek a fuvarozási módnak, mert az olajválság és a
cél: a létszám arányában kell re lesz szükség.
Három szerelvény közlekedik majd 430 környezetszennyezés erre kényszeríti a fuvarozókat.
csökkenteni a szociális juttatást és
Az alagút építése előreláthatólag 2015-re fejeződik be. A forga
km/óra sebességgel, 10 percenként 6-6 ko
a támogatás arányát, továbbra is
lom megindulása után - az előzetes számítások szerint - a vasúti
csival.
biztosítva, hogy a sport, üdülő,
A távolabbi tervekben ennek a vonalnak: teherforgalom megkétszereződik, mivel a közúti forgalom nagy ré
óvodai támogatáshoz jutás alanyi a meghosszabbítása szerepel, a fő cél pedig sze a vasútra terelődik majd. Az építésre vonatkozó szerződést kor
jogon járjon.
a Shanghai-Peking közötti 1300 kilométer mányszinten írták alá. Jacques Chirac francia elnök kijelentette:
Javítani kell a, speciális intéz hosszúságú vonal megépítése. Mielőtt azon ,,Nagyra törőknek és becsvágyóknak: kell lennünk, mert ennek a
mények, pl. a MAV nevelőottho ban ezt az építkezést elkezdenék, látni akar tervnek a megvalósítása főként népeink javát fogja szolgálni."
nok kihasználtságát olyan módon, ják, hogyan működik az első mágneses le
(Forrás: La Vie du Rail, 2001. február 7.)
hogy ázokban felsőfokú intézmé begtetésú pálya. Ennek tapasztalatai alap�
Hajós Béla
nyek hallgatói is elhelyezhetők le- ján döntenek a további tervekről.

Érdekességek
a világ vasútjairó•1

„
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1 SZERENCSÉS VASUTASOK 1

Újra kék az ég

A test lámpása a szem. ;,Ha
azért a te szemed tiszta, a te tested
is világos lesz." - írja Máté evan
gelista az Újtestamentumban.
Valószínű, hogy e prófécia kap
..csán vált szállóigévé: vigyázzunk
rá, mint a szemünk•fényére, vilá
gára! Az ember a legközelebbi
hozzátartozói iránt érzett szere
tetének mérhetetlen nagyságát
szeme fényének épségével tartja
azonos fontosságúnak, értékűnek.
Szemet, lelket gyönyörködtető
az, amit szépnek, csodálatosnak
látunk, látjuk szeretteinket és
mindazt, ami körülvesz bennün
ket, ami kedves, fontos nekünk.
A féltő figyelmeztetés - vi
gyázz rá - nem indokolatlan, hisz
nap· mint nap találkozunk olyan
embertársainkkal, akik kezében
fehérbot jelzi, hogy ők gyengén,
vagy egyáltalán nem láthatják
sem szeretteiket, sem a látható vi
lágot, de még önmagukat sem.
Sajnos ma már a legfiatalabb
korban is jelentkezik a szürke há
lyog, a szemlencse elszürkülése, a
világosság elhalványulása, a látá-

- Igen, ismerem az eí:nlékköny
vet és igazán jó érzéssel értesülök
munkatársaimmal együtt volt be
tegeink elégedettségét kifejező
bejegyzésekről. Reményt, meg
nyugvást adhatnak a leírtak a mű
tétre váró betegeknek is. Munka
társaimmal mindent megteszünk
azért, hogy betegeinken segítsünk
látásuk visszanyerése érdekében.
A szem szerkezetének
vizsgálata mikroszkóppal

A
ismeretes, alapos vizs
technika fejlődése kor
LÁTÁSÉLESSÉG szerű gyógyítást tesz
gálatok során állapít
juk meg. Az ered
lehetővé. Speciális ké
RENDSZERES
ményről a beavatkozás
szülékkel a legújabb
VIZSGÁLATA
szükségességéről, va
szemműtéti
megoldást
NEM CSUPÁN
lamint a várható ered
alkalmazzuk. Ma már
A MUNKÁLTATÓ, a legkorszeruöb alap
ményről részletesen tá
DE A DOLGOZÓ anyagú múlencsék áll
jékoztatjuk betegein
. SZÁMÁRA IS
ket. Az orvos és-a be
nak rendelkezésre, A
teg közötti emberi kap
beteg igen hamar
FONTOS·
csolat erősíti az érintett ...________, .visszanyeri látását, és
megnyugvását, és segíti döntését műtéte után hamarosan folytathata műtét vállalásában.
ja korábbi tevékenységét. Ami a
személyi feltételeket illeti a bete• Gyógyító munkájához késedelem
gek számához viszonyítva keve
nélkül, korszer« tárgyi és magas
sen vagyunk, ezért is sokan vár
szintíf személyi feltételek szüksénak
műtétre, sajnos nem kevés
gesek. Az egészségügy helyzetének
ideig. Munkatársaim bére nem
okoz elégedettséget, hiszen példá
ul a nővérek minimálbér-közeli fi
zetése segédmunkásbér-szintnek
felel meg. Nem dicsekszem � or
v6sok fizetését illetően sem. Nem
kesereghetünk ezen, a beteg ebből
semmit sem érzékelhet, nekünk
velük kell foglalkoznunk, nem
önmagunkkal.
• Mit javasol azoknak, akik még
nem érzékelnek látászavart, vagy
csupán nem biztosak az állapotukat
illetö"en?
- Mivel ma már nem kell, sőt
nem is szabad megvárni, hogy a
szürke hályog megérjen és a látás
teljesen elromoljon, az operáció

Operáció javasolt, ha a beteg a mindennapi tevékenységét nehezebben tudja elvégezni
sélesség csökkenése, a mindenna- Ennek feltételei adottak számunk- nem túl rózsás állapota a MÁV Kór- már akkor javasolt, ha a beteg a
pi életvitelt zavaró, lehetetlenné ra, így minden esély megvan a na- házat sem kíméli a gondoktól. Mi mindennapi tevékenységét nehetévő állapot kialakulása. Ez a fáj- gyon várt eredmény eléréséhez. a helyzet az Ön osztályán?
zebben tudja elvégezni. Az idő
dalmatlan betegség szemüveggel Azt tapasztalom, hogy a hozzánk
- A szemészeti osztály helyzete mindenképpen meghatározó faknem javítható - tudhatjuk meg a
forduló betegek bíznak bennünk. cseppet sem különbözik a kórház tor, a késedelem megnehezíti a
ÁV Kórház Szemészeti Osztá- Betegeink állapotát nagyon lelki- többi osztályától. Mára a műtéti beavatkozást, főként a zöld há.---------------------------, lyog kíván rendszeres gondozást,
lya tájékoztatójából.
nehogy visszafordíthatatlan állaSzemünk világára szerencsére
pőt alakuljon ki. Egyszóval a legegyre korszeruöb eszközökkel,
műszerekkel, módszerekkel az orkisebb látászavar észlelésénél haV
1
ladéktalanul keressék fel a szakvostudomány is vigyáz. Van tehát
segítség, reményt-keltő megoldás
orvost.
1 -a,■
a legdrágábbnak_, szemünk fényéBevallom, a főorvos úrral történt beszélgetést követően már
nek visszanyeréséhez.
E kérdésekről beszéltünk dr.
másnap felkerestem a rendelő sze1"
Vogt Gábor főorvossal, a MÁV
mészetét. Dr. Pintér Éva főorvoKórház és Központi rendelőintésasswny véleménye szerint ilyen
A M Sz TE RDA M :
április 27-30
zet Szemészeti Osztálya vezetőjé"
vonatkozásban szerencsések a
április 28-30
vasutasok a közlekedésnél alkalLUX E M B O U R G :
vel.
mazott időszakos - 29-es - vizs·, ·
1 NN S B R U K .
JUnlUS 02-04
• F6orvos Úr, az Ön által vezetett
gálatok szigorú
I
osztály egy korábbi betege egy Em
-megkövetelése
SZARDÍNIA-KORZIKA:
június
14-től
,
lékkönyvet helyezett el azzal a cél
miatt. A látásé;
la 1, hogy az itt míftött, gyógyított
július 06-08
KRAK K Ó :
lesség
rendbe.tegek kifejezhessék benne gyó
szeres vizsgálata nem csupán a
július 13- 16
p RÁG A , VAR Só :
gyulásuk fölötti örömüket, érzései
munkáltató, de a dolgozó számára
ket, hálás köszönetüket Egy ki
is fontos.
AZ UTAKKAL KAPC SOLATOS TOVÁB BI
lencvenéves néni e szavaiból vet
A test lámpásának gondozásáINFORMÁCIÓK A 06/27-51-ES VASÚTI
tem írásom címét. Újra kék az ég.
ért, gyógyításáért a Betegek könyTELEFONON MIN DEN KEDDEN 8-16 ÓRÁIG,
Reméljük, még sokáig látja. Most
vébe írt köszönő szavakhoz mi is
VALAMIN T A 06/30/9634-325 MOBILSZÁMON
látom, mennyi ember jár az utcán,
csatlakozunk a Magyar Vasutas
"'
KAPHATÓK.
mondja egy másik beteg, apja nem
nevében.
kis örömére.
Heged«s Károly
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POLITIZÁLJANAK-E A SZAKSZERVEZETEK?

IA SZAKSZERVEZETI VEZETÓ NE

LEGYEN NYUSZII

Töprengő beszélgetés vasutas
munkásokkal

A

megbeszélt időpontban ér
keztem a Nyugati pályaud
�arra, pontosabban az
Eszaki Gépészeti Főnökség
személykocsi-javító műhelyébe,
de már javában folyt a polemikus
párbeszéd Váradi Lászlóné szb.
titkár vezetésével. Tizenöten ültük
körül az étkezde asztalait, tizen
hárman fiatal munkások (szerelő
lakatosok, jármű villamossági
szerelők, műszerészek), közülük
két szakszervezeti biza141i, egx

olyan párt Magyarországon, amely
hez tartozni érdemes. Parlamenti
képviselő lehet a szakszervezeti
tisztségviselő, de akkor mondjon le
a mozgalomban viselt funkciójáról.
szakszervezetben
igenis
kell politizálni, hangsú
lyozta Tóth Béláné főbi
zalmi. Ezt a három partner
- munkaadó, munkavállaló, kor
mány - kapcsolata, együttműkö
dése, az érdekharc, az érdeke
gyeztetés is megkívánja. Látjuk,

A

Egy harcos, szkeptikus: Hiába
mondjuk a magunkét, ha a munka
adó, a kormány semmit sem fogad
el belőle. Harcolni kell! Sztrájkolni!
De nem úgy, mint eddig.
rre mások is bólintottak: A
szajcszervezet ne járassa le
magát. Egy százalékos bér
emelésért ne sztrájkoljunk.
„Ha sztrájk, akkor legyen
sztrájk!"
Ezen a ponton tetőzött a fórum
hangulata. Keményebb, radikáli-

E

swciálisan érzékeny, és a munkás
érdekeket szolgálja. - Alulról kell,
kellene építkezni - folytatta a másik
-, hogy leküzdjük a szakszervezet
iráni érdektelenséget. Segíteni kell
annak felismerésében, hogy fontos
a szakszervezet, mert nélküle véd
telenek vagyunk. Miért csökken a
taglétszám? Mert ha nem tag valaki,
akkor is megkapja azt, amit a szak
szervezet kiharcolt.
- Mi a legfontosabb a bizalmi
munkájában? - kérdeztem az ösz
szejövetel vége felé. Ketten is rea
gáltak: tudjuk, hogy melyek a prob
lémáink, beszéljük meg, és továb
bítsuk azokat; szervezzük a szak
szervezeti munkát.
- Milyen itt a szervezettség? - ér
deklődtem Váradinétól, a szakszer
vezet titkárától, amikor már kifelé
mentünk az étkezdéből az olajszagtól
telítődött műhelyen át. - Nyolcvan fő
dolgozik itt, közülük hatvanhatan
szervezett munkások, valamennyien a
Vasutaso� Szakszervezetének taeiai.

Ha egy szakszervezeti vezetö vállalja a tisztségét, akkor merjen is, legyen bátor...
főbizalmi, az szb. titkár és jóma
gam. A heves bérvitába csöppen
ve, jó bemelegítőt kaptam a han
gulatból, a kemény megjegyzé
sekkel fű�zerezett munkahelyi
légkörből. lgy akklimatizálódhat
tam a Magyar Vasutasban indított,
Politizáljanak-e a szakszerveze-·
tek? című tárgykör megbeszélésé
hez.
os, politizáljanak-e a szak
szervezetek? Igen, vagy ne,
ha ne, akkor miért ne, ha
igen, akkor hogyan? - kér
deztem a részvevőket, akik kék
munkaruhájukban, olajos arccal,
elgondolkodva néztek rám. Sza
vaztunk. A tizenhárom szava
zatból tízen voksoltak igennel,
hárman nemmel. Először azok in
doklását kértem, akik ügy ítE!ték
meg, hogy a szakszervezetek ne
politizáljanak.

N

A válaszok
Ha nem változik semmi, például
a bérekben és a munkakörülmé
nyekben, akkor nincs értelme an
nak, hogy politizáljanak. Azért ne
politizáljanak a szakszervezetek,
mert mindig lesz harc. Hiába sztráj
kolunk a majdnem semmiért. Nem
látom értelmét a politizálá$nak, erő
sít egy másik megszólaló, mert ha
elkezdünk politizálni, akkor óhatat
lanul kialakul bennünk valamilyen
pártszimpátia, s akkor az a párt ki
használja ezt. Ne kötődjünk pártok
hoz, mert mindegyik párt szavazó
bázist lát bennünk. Szakszervezeti
vezető ne legyen országgyűlési kép
viselő - ezzel a többség egyetértett.
Füzesi Gergely úgy vélte: olyan
nem létezik, hogy nem politizálunk,
hiszen a szakszervezetben, az ér
dekvédelemben benne van a politi
ka. De neki is az a véleménye, hogy
nem kell pártokhoz kötődni. Még
hozzá azért, mert jelenleg nincs

lett a hang, jöttek
hogy a korány munka
A félelem sabb
a kölcsönös biztatások,
vállaló-ellenes,
hátrá
a javaslatok,.
nyunkra módosítja a
ott bujkál születtek
az üzenetek. - Ha egy
Munka törvénykönyvét.
A mai kapitalista viszonyok a rab szakszervezeti vezető vállalja a
szolgatartó társadalom vonásait is tisztségét, akkor merjen is, legyen
viselik. Olyan pártot azonban én bátor, gerinces, ne legyen nyuszi. A
sem tudok megnevezni, mondta, három reprezentatív vasutas szak
szervezet úgy működjön együtt,
amelyhez kötődnünk kellene.
- Ha hallgatunk - szólalt meg a hogy a tárgyalások, az egyeztetések
hátsó sorból egy bizalmi -, ha nem után minden vasutas jól járjon, ne
nyilvánítunk véleményt, akkor száz kapjon többet a mozdonyvezető,
év múlva sem változik semmi. Be mint a kocsijavító lakatos. Mert
szélnünk kell, tennünk kell. Azért igaz, hogy a mozdonyvezető fontos
tartom szükségesnek, hogy megfo 'ember, ő viszi a szerelvényt, de a
galmazzuk álláspontunkat, mert mi munkánk nélkül sem mennek a
csak így leszünk képesek befolyá vonatok.
- Olyan párthoz kellene közeled
solni, alakítani a szemben álló erő
ket.
nünk - hangzott - amelyik legalább
1

„ Baj van a politikJs fogafmával is - írja kulctár
István a Magyar Sajtó 2001. évi 3. számában. Nem egyszer közigazgatási államtitkárt, miniszté
riumi főosztályvezetőt emlegetnek így, holott ezek
az urak vagy hölgyek f6tisztvisel6k. A politikust
többnyire választják, ó tehát rendszerint parlamen
ti képviselő, esetleg pártvezető, illetve olyan or
szágokban, ahol a miniszter nem szükségszerűen
országgyűlési képviselő, a nem képviselő kor
mánytag is politikus (nálunk is van ilyen). Sót, tu
lajdonképpen az önkormányzati képviselő is az. őt
lehet egyébként városatya (anya) néven is emle
getni, de a polgármestert vagy az alpolgármestert
már helytelenül, sót hibásan emlegetik így az új
ságokban. És még a politikusnál maradva: a dip
lomata sem az. Apropó, nagyon elterjedt, de pon
tatlan, lefokozó divat a külügyminisztert - megint
csak szinonimaként - a diplomácia irányítójaként
emlegetni. ő am1ál több: az adott ország egész
külpolitikáját irányítja, amelynek a diplomáciai te
vékenység csak egy része."
Köszönet illeti Kulcsár Istvánt, a régi, tapasztalt
újságírót azért, hogy őrködik a szavak tényleges
jelentésén, így tisztázni igyekszik a politikus fogal
mát is. Még akkor is, ha a fenti megállapítások -,
a valóság ismeretében - vitathatók.
A problémák, a nézeteltérések abból adódnak,
hogy nehéz - gyakran lehetetlen - mereven szét-

- Bizonyára észrevette, mert ne
kem feltűnt - jegyeztem meg -,
hogy a tizenhárom résztvevő mun
kás közül csak ketten - Tóth Béláné
és Fűzesi Gergely - adták a nevüket
felszólalásaikhoz, a többiek azt kér
ték, hogy név nélkül szerepeljenek
ebben a tudósításban.
- Igaz, ez elgondolkodtató hangzott az szb. titkár töprengő vá
lasza. - Pedig tudja, itt a munkahe
lyi vezető még rendes, humánus
ember is, nem olyan, akitől félni
kellene annak, aki megmondja a vé
leményét. És mégis ...
Mégis, mondogattam magam
ban. A félelem ott bujkál a tudat
mélyén, a zsigerekben.

Kárpáti Sándor

A politikusról
választani a politikusi munkát, tisztséget, a szak
mai, állami, gazdasági, stb. munkától és tisztsé
gektól. Mert a gyakorlatban sem a kormány tagjai,
sem a minisztériumok, az országos főhatóságok
szervezeteinek tisztségviselői, sem az önkor
mányzat,i képviselők, általában a közalkalmazottak
és köztisztviselők, - végezzenek bármilyen szak
mai tevékenységet - nem lehetnek mentesek a
politikától. Az persze nem mellékes, milyen mér
tékben végzik, hogyan teszik ezt. Méghogy a pol
gármesterek és a diplomaták nem politikusok! Az
igaz, hogy nem főhivatású politikusok, de ·szeret
ném én látni azt a polgármestert és diplomatát,
aki nem politikus egyszersmind.
Apropó, mi van például a szakszervezeti veze
tőkkel? Ők érdekvédők, nem politikusok? És ha
bérharcot folytatnak, demonstrációkat, tüntet�se
ket, sztrájkokat szerveznek? Ne feledjük: vannak
és lesznek olyan szakszervezeti tisztségviselők,
akik parlamenti képviselők is egyben.
Úgy tűnik tehát, hogy egyszerre kell ügyelnünk
a fogalmak pontos jelentésének használatára és
a való élet gyakorlatának összhangjára.

KS.
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, A törvény biztosítja a
szabad orvosválasztás
Veszélyben a ha; z •1 Q r vo s. I a" s jogokat
jogát, mi is ugyanolyan
és finanszírozást
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MÁV-dolgozókat és hoz
zátartozóikat évtizedek
óta jól sze�ezett rend
szerben a MA V üzemor
vosok-vasútorvosok, a MÁV
szakrendelők szakorvosai és a
központi MÁV Kórházak látják
el. A vasútorvosok-üzemorvosok
teljes ellátást biztosítottak az
alapellátásban az aktív vasúti
dolgozóknak és hozzátartozóiknak. Feladatuk közé tartozott a
megelőzés, a szűrővizsgálatok el
végzése, a gyógyítás (táppénzbe-vé
teli jog), a gondozás, a rehabilitáció.
Rendszeresen szervezték a szanató-

ták. A rendelések a vasút által fenn
tartott rendelőben folytak. 1995-ig a
Területi Egészségügyi Központok
kötöttek szerződést a Vasutas Társa
dalombiztosítási
Igazgatósággal
(VTI) a háziorvoslásra. Ezen idő
alatt a vasútorvosok kártyapénzéból
vásároltak új műszereket, számító
gépeket, és ezek a MÁV kincstári
vagyonba kerültek. 1996-tól csak
vállalkozásban engedték tovább a
háziorvosi működést, a vállalkozá
sok létrehozására alig néhány
hetet· kaptak az orvosok. Kft
ket, Bt-ket hoztak létre, hogy
továbbra is biztosítsák a vas-

fenntartják vállalkozásaikat még
ilyen hátrányos helyzetben is. Bu
dapesten a vasútorvosok hétköznap
.külön ügyeleti rendszert tartanak
fenn. 1999-tól a foglalkozásegész
ségügyi-üzemorvÖsi munkára Köz- ,
hasznú Társaság 'alakult a MÁV
egészségügyi rendszerén belül, de a
háziorvosi munkát néhány kollégá
tól eltekintve továbbra is vállalkos
zás keretében végzik. Azóta a ren
delők használatáért ige_n magas bér
leti díjat fizetnek az egyéb
ként is kevesebb kártyapénz
ből. A VTI-vel 72 praxis van
szerződésben és körülbelül

szeretnénk kapni, mint a
területi ellátással
rendelkezi kollégák

seknek, ezért méltánytalannak érez
zük a tervezetet.
A rendelők ÁNTSZ engedéllyel
ellátottak, felszereltek, az orvosok
háziorvosi szakvizsgával rendelkez
nek, és mivel a törvény biztosítja a
szabad orvosválasztás jogát, mi is
ugyanolyan jogokat és finanszíro
zást szeretnénk kapni, mint a terü
leti ellátással rendelkező kollégák.

TERÜLE11 ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZERZÉSÉRE NINCS LEHETÖSÉGÜNK
riumi beutalásokat és a MOSZI
vizsgálatra való felterjesztés is a
munkakörükhöz tartozott.
1992-ben az egészségügyi reform
keretében ezeket a jogokat csak úgy
őrizhették meg, és csak úgy folytat
hatták munkájukat, hogy ha a tb
kártya gyűjtésében ők is részt vesz
nek. Erre egyébként a vasútegész
ségügyi vezetés kötelezte is az 'or
vosokat. Területi ellátás értelemsze
rűen nem volt, mivel a vasutasok
különböző körzetekben laktak, de
tb-kártyájukat az eddig is az ellátá
sukat biztosító vasútorvosoknak ad-

utasok llátását, mivel ők ragasz
kodtak rvosaikhoz. A kárt apénz
ből kellett fenntartani a rendelőt, a
műszereket pótolni, fizetni az asz
szisztenciát úgy, hogy a területi el
látással nem rendelkező orvosok
sem bázispénzt, sem területi pótlé
kot nem kapta\<, mint hasonló mun
kát végző, területi kötelezettséggel
bíró kollégáik.
A vasútorvosok az elmúlt évek
ben háziorvosi szakvizsgát szerez
tek, a rendelőket felszerelték, részt
vesznek a továbbképzéseken, részt
vállalnak az ügyeleti rendszerben és

A március 24-i nagygyűlés a Hősök terén azt
is érzékeltette, hogy a bérből és nyugdíjból élők
nincsenek megelégedve sorsukkal.
, Gazdasági fejlődésünk statisztikai mutatószá
mai kedvezőek, de ez nem párosul az egyes em
berek anyagi helyzetének, életkörülményeinek
érezhető javulásával.
A teret megtöltő tömegben viszonylag sok volt
a nyugdíjaskorú tiltakozó, holott a Munka tör
vénykönyve módosítása, a munkaidő újbóli szalbályozása őket má{ közvetlenül nem érinti. A
megjelenésre buzdító röplapok sem foglalkoztak
az idős emberek érdekvédelmi kérdéseivel.
A szakszervezetek jogos észrevételein túlme
nően valami más is hiányzik az országos érde
kegyeztetés akadozó munkájából. Véleményem
szerint üres az érdekegyeztetés asztalának negye
dik oldala. A közel 3 milliós társadalmi réteg választott képviselőit is be
kellene vonni a Munka törvényköny
ve által szentesített fórum sokat bírált ,,.
tevékenységébe. A kormány, a mun
kaadók és a szakszervezetek vezetői
elfoglalják a tárgyalóasztal három oldalát.
Szavakban a konhány képviselői is megjelení
tik az idős emberek gondjait. Sót a MÁV Rt. a
szinte egyedülállóan pozitív példa arra, hogy a
nyugdíjasok a munkaadók részéról is számíthat
nak némi támogatásra. Az erkölcsi megbecsülést
a szakszervezeti oldalról is érezhetjük.
A jószándék dacára az elmúlt évtized nyugdí
jasokat ért sérelmei azt igazolják, hogy az ó vé
leményüket nem ·hallgatják meg.. Csak néhány
kiragadott példa, az érdekegyeztetésben résztve
vő felek konkrét bírálata nélkül:
- A rendszerváltás utáni években született az
a törvény, amely a szakszervezeti vagyon felosz
tásáról intézkedett. A szakszervezetek ebben az
időben, a gombamódra történő szaporodás gond-

100 ezei vasutast /s hozzátartozót
lát el. erületi elládísi kötelezettség
megszerzésére nincs lehetőségünk,
egyrészt mert a terület fel van oszt
va, másrészt a kerületi kolJégák
nagy ellenállásába ütköztünk. A há
ziorvoslás teljes privatizációja során
a tervezetben egyre inkább hátrá
nyos helyzetbe kerül a területi ellá
tási kötelezettség nélküli háziorvosi
tevékenység, és a finanszírozást is
csökkenteni kívánják. Mivel évek
óta kevesebb pénzből· úgy érezzük,
hogy ugyanolyan jó színvonalú el
látást tudunk biztosítani a pácien-

A negyedik
oldal
jaival voltak elfoglalva. Csak elvétve hallottunk
tiltakozást az ellen, hogy a törvény éppen azokat
zárja ki,a vagyon felosztásából, akik azt több év
tizedes tnunkájukkal létrehozták é működtették.
.- Ismeretes, hogy 1997-ben új nyugdíjtörvény
lépett életbe, amely megváltoztatta a nyugdíj
emelés korábbi - nettó bérkiáramlással arányos
- rendszerét. A törvényt megelőző vitában a
nyugdíjasok az Alkotmányra hivatkoztak, misze
rint a társadalom minden rétegének egyformán

a Ug)lanÍS nem kapjuk meg mi is
ugyanúgy a páciensek után járó fi
nanszírozást, mint a többi kolJéga,
akkor az ellátás színvonala veszély
be kerül.
A szabad orvosválasztás tör
vénybe iktatott jog, ezért a meg
felelő színvonalú ellátáshoz jog?
van a betegnek.
lj:zért a vasútorvosok háziorvosi
tevékenységének
elbírálásánál
szeretnénk, ha ezt figyelembe ven
nék.

a vasútorvosok
(folytatjuk)

érdekkockázatát is jelentősen fokozva. A magán
pénztári rendszer ellentmondásai már . az első
években jelentkeztek.
- A kormány erőteljes lépései nyomán - a
munkaadók tiltakozása és a szakszervezetek ag
gódó beletörődése ellenére - januártól a 25.500
Ft minimálbért 40 ezer forintra emelték. Ez így
önmagában örvendetes dolog, különösen akkor,
ha létrejönnek a bérrendszerrel arányos fejleszté
sének i,t további feltételp...
Sajnálatos, hogy a háromoldalú tanácskozáson
senkinek sem jutott eszébe - vagy a mindent tu
dó sajtó hallgatott róla - a 16.600 Ft-os minimál
nyugdíj mindössze 18.310 Ft-ra történő emelésé
nek bírálata. A korábbi arányok betartása 26.039
Ft-ra történő emelést követelne.
Feltételezhető, hogy szociálpolitikai intézke
désként erre költségvetési forrásból is
juthatott volna néhány milliárd, hi
szen a nyugdíjasoknak ez a létmini
mum alatt élő pár ·százezres rétege a
rendszeres éhezés és fizikai nyomor
körülményei között tengődik.
Érthető, hogy az aktív keresőket és az őket
képviselő szakszervezeti vezetőket más gondok
foglalkoztatják, a társadalmi feszültségek egyéb
problémái terhelik. Nem az idősek iránti jóindulat hiányzik, hanem a kérdések felvetéséhez
szükséges közvetlen tapasztalat és hozzáértés.
Ezért lenne ésszerű megoldás,
ha a Munka törvény•••
könyve mostani vitájában napirendre tűznék a közel 3 milliós társadalmi réteg
képviselőinek a társadalmi érdekegyeztetés folyamatába való törvényes bevonását. Erre a fel-,
adatra az országos nyugdíjas ,érdekvédelmi szervezetek azon választott• vezetői is alkalmasak,
akik az ldósügyi Tanácsban foglalnak helyet.
K. D.

Évről-évre növekszik az életszínvonal-különbség
az aktív keresők és a nyugdíjasok között
kell viselni az ország terheit. Ebből következik,
hogy egyformán kell részesülniük a gazdasági
felemelkedés hozadékából. A „vegyes indexálás"
szerinti nyugdíjemelés (a „tervezett" infláció és
nettó bérkiáramlás 50-50%-át alapul véve) sérti
ezt az alapelvet, mert évről évre növeli az életszínvonal-különbséget az aktív keresók és a nyugdíjasok között.
ssz
Az országos érdekegyeztetés fórumai abban az időben még rendszeresen· működtek. A munkavállalási oldal elfogadott egy olyan
törvényt, amelyik nemcsak a nyugdíjemelés
rendszerét változtatta i:neg, hanem az államilag
garantált és a szolidaritás elvén alapuló rendszer
feladásával, illetve a tőkefedezeti nyugdíjrendszerre való áttéréssel járt, a jövő nyugdíjasainak
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Magyar Vasutas oldalain soroza
tot indítottunk, amely a Vas
utas Önkéntes- és Magánnyug
díj-pénztárral kívánja megismer
tetni az olvasókat. Mostani cikkünk
ben a munkahelyváltozás és -megsza
nés esetén követendó eljárásról, a
tagsági viszony rnegszdnéséról szó
lunk.

Munkahelyváltozás és
munkaviszony megszűnése

.
Munkahelyváltozás esetén a pénztári tagság
ról tájékoztatni kell az új munkáltatót. A ma
gánpénztári tagdíjat a munkáltató levonja, és
átutalja a Pénztár rész�re. Amennyiben az ön-
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Amit a Vasutas
Nyugdíjpénztárról tudni kell
Az egyéni számlán lévő összeg kifizetésére
csak a 10 éves várakozási idő elteltével vagy
10 év alatt nyugdíjba vonulás esetén kerülhet
sor.
Amennyiben a 10 év várakozási idő eltelt,
de a pénztártag nem érte el a nyugdíjkorhatárt,
és a tagsági viszony megszüntetése mellett
dönt, az egyéni szám
lán lévő összeget a ki
Kérhető
lépési költség (a szám
a
tagdíjfizetés
lán lévő összeg 2 ezre
léke, de legalább 2000
szüneteltetése

kant nyugellátásra jogosulttá válással vagy a
rendszerbe
társadalombiztosítási
történő
visszalépéssel szűnik meg.

Atlépés a vasutas
nyugdíjpénztárba
Ha a munkavállaló más pénztárnál önkén
tes- vagy magánpénztári tag, és át kíván lépni
a Vasutas Nyugdíjpénztár Önkéntes Pénztári
Ágazatába, a kitöltött belépési nyilatkozatot

EGYÉNI SZÁMLÁN LÉVÖ ÖSSZEG KIFIZETÉSÉRE CSAK A 10 ÉVES VÁRAKOZÁSI IDÖ
ELTELTÉVEL, VAGY 10 ÉV ALATTI NYUGDÍJBA VONULÁS ESETÉN KERÜLHET SOR .
kéntes pénztári tagdíj levonását az új munkál
tató nem vállalja, lehetőség van a tagdíjfizetés
átutalási postautalványon vagy lakossági fo
lyószámláról történő teljesítésére.
A változásról a Pénztárat tájékoztatni kell,
amely kérésre az átutalási postautalványokat
megküldi.
Amennyiben a pénztártag átmenetileg nem
áll munkaviszonyban, és nincs módja az ön
kéntes pénztári tagdíj fizetésére, kérheti a tag
díjfizetés szüneteltetését.

A tagdíjfizetési kötelezettség
szüneteltetésének esetei:
1. Legfeljebb kettő évig:
a.) a gyermek gondozása, ápolása céljából
igénybe vett 30 napot meghaladó fizetés nél
küli szabadság időtartama alatt,
b.) 30 napot meghaladó keresőképtelen be'
·1
tegség miatt,
c.) sorkatonai szolg.f:tatra történő bevonulás
miatt, ·
d.) közeli hozzátartozó. otthoni ápolása cél
jából igénybe vett, 30 napot meghaladó fizetés
nélküli szabadság időtartama alatt.
2. A munkanélküli járadék· folyósításának
időtartama alatt.
3. Egyéb méltányolható ok miatt, három
évenként egy alkalommal, legfeljebb 6 havi
időtartamra.
A szünetelés ideje a tagsági viszony idő
tartamába és a várakozási időbe csak akkor
számít bele, ha a pénztártag a szünetelési
időszak lejártát követő három hónapon belül
írásban bejelenti és a teljesíti a kieső tagdíj
fizetését.

A tagsági viszony megszűnése
Az önkéntes pénztári tagsági viszony csak
a 10 éves várakozási idő eltelte vagy a 10 év
alatt nyugdíjba vonulás esetén, illetve másik
pénztárba történő átlépéssel szüntethető meg.
Ha az önkéntes pénztári tag a tagdíjat fel
szólítás ellenére sem fizeti meg, tagsági viszo
nya a felszólítást követő 31. napon visszame
nőleges hatállyal az utolsó teljesített tagdíjfi
zetési hónapot követő hó első napjával meg
szűnik.

forint) levonása után a Pénztár egyösszegben meg kell küldenie pénztárunkba, és átlépési
szándékát írásban be kell jelentenie a pénztá
kifizeti.
A magánpénztári tagsági viszony másik . rának. Az átlépéssel kapcsolatos ügyviteli felpénztárba való átlépéssel, elhalálozással, rok- adatokat a két pénztár egymás között rendezi.

Egyenes

A

arányban

MÁV Rt. és a vasutas -Önkéntes
pénztárak közötti megállapodás ér
telmében a 4%-os tagsági díjak
.
50%-át, továbbá az annak me�le16 mindenkori közterhek összegét a mun
káltató átvállalja.

Az 1997-ben érvényes
közterhek a következők voltak:
TB .járulé�: ...ld- ...... ."', ....,39%
Munkaadói járulék: ...... ! ....4,5%
Összesen: ................. 43,5%
Ennek megfelelően a 4%-os tagdíj
megoszlása 1997-ben így alakult:
Munkáltató: ...... 2%x1 ,435=2,87%
Munkavállaló: ..............1, 13%
Összesen: .................4,00% ·
A 2000. évben:
TB járulék: .................. 33%
Munkaadói járulék: .............3%
Összesen: ................ : . 36%
Tagdíj megosztás:
Munkáltató: ....... 2%x1,36=2,72%
Munkavállaló: .............. 1,28%
Összesen: .................4,00%
2001. évben:
TB járulék: .................. 31%
Munkaadói járulék: .............3%
Összesen.: .................. 34 %
Tagdíj megosztás:
Munkáltató: ....... 2%x1,34=2,68%
Munkavállaló: ..............1,32%
Összesen: .................4,00 %
A 2002. évben:
TB járulék: .................. 29%
Munkaadói járulék: .............3%
Összesen: .................. 32%

Tagdíj megosztás:
Munkáltató: ....... 2%x1,32=2,64%
Munkavállaló: .............. 1,36%
Összesen: .................4,00%

Az. adatokból megállapítható, hogy mi
közben a munkáltató általános közterhei
csökkennek, az önkéntes pénztári hozzá
járulás mértéke a munkáltató esetében
csökken, míg a munkavállaló esetében nő.
Az. 1997. évi 71,25-28,25%-os megosz
tási arány 2002� �vben !36-34%-os meg
osztásra .változik. (A munkáltató terhe
5, 75%-kal csökken, míg a munkavállaló
terhe 5,75%-kal nő!)
Tekintettel arra, hogy a tendencia való
színűleg a következő években sem fog
változni, az arány még inkább eltolódik
majd a munkavállaló kárára.
A törvényi rendelkezés szerint a mun
káltató a tagdíjat részben, de egészében
is átvállalhatja, ezért megflllapodás kérdé
se a megosztás fix rögzítése például 3%1% arányban. Ez növelné a kiszámítható
ságot, és megszűntetné azt a fonákságot,
hogy a munkáltató általános járulékcsök
kenése a munkavállaló terheinek növeke
désével járjon.
A törvény egyébként arra is lehetősé
get ad, hogy a nyugdijpénztár esetében
a nyugdijhoz közelebb állók (pl. 50 éven
felüliek) esetében a tagdijat nagyobb
arányban vállalja át a munkáltató!
A tagdíjarányok változtatása nem kötő
dik adóévhez. A változtatás év közben is
lehetséges!

Pénzügyi Osztály
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A Vasutasok Szakszervezete által szervezett
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árpáti Sándor Meggy6zés és !(étely e. könyvében II. János Pál
pápa Intelmét Is Idézi: Megfejtésben Függ. 1., vízsz. 1, Függ.
12., függ. 6., vízsz. 6. és vízsz. 7.

Vízszintes: 1. Osztrák autójei - Függőleges: 1) Megfejtendő 1. r. Megfejtés II. r., 2) vizsgázók teszik Megfejtendő Ill. r„ 2) nagy tároló
- egészségügyi, 3) nem helybéli - edény- hím szarvasmarha- betűt ró,
humán társa, 4) levegő-gyermekjá 3) urán - népies sütő - csákódísz ték-iskola (röv), S) robbanószer magyar autójei, 4) Negyedrész! - ró
(röv)- Eliz tulajdona - még, 6) An mai 100 - kiütéses győzelem S) Kletal - ...Coia - Megfejtés V. r. - . opátra röv.,- liter - . .. Miklós regény
csaknek azé!, 7) megfejtés VI. r. - hősünk - Agnes- testtartás, 6) Meg
nyírott haj teszi- tűz igéje, 8) orosz fejtés IV. r.- Jegyz.ék (ang.), 7) római
folyó- testrésznéi- megszólítás, 9) uralkodó - hangszeren játszik. Párat
felkészít - néma Ilona - heiyhat., lan Nos!- Hibás hiba!, 8) dísze- pá
10) Anna- létrehoz (lat) - orosz te ratlan ige! - Ték, 9) alapot készít repjáró gk., 11) pártban lévő- tonna töltelékszó - félig szúr! - római szám,
- ...torony (ol) - parkoló, 12) fel - János Nóra, 10) egyik szülő.
Készítette: Bánszegi József
világosítja.
ELÓZÓ SZÁMUNK HELYES MEGFEJTÉSE: Mlchael de Ruyter refor
mátus prédikátor. A helyes megfejtést beküldA közül a nyertes:
Dömötör Tibor budapesti olvasónk. Nyereménye: a Tornádó Családi
Regényújság negyedéves előfizetése. Gratulálunk!

2000 Szentendre, Kondor Béla u. 7. T/F.: 26 313-105
Mint a MÁV Rt.
kizárólago,-� irc1s(lti �oc�i•zá
. r gyártója
örömmel ·tudatja, h,ogyi meg�ezdte
n
igényt kiélégTtö
a finden
fém és műanyag jelképes
és biztonsági zárak
gyártását és forgalmazását ·:·
mind vasúti, mind közúti cétra;/
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MSZ

EN

ISO 90 02/96

\

Külföldi üdülések
Családos üdülés:

1

1

Ciprus:
Kedvezmény!
Időpont:
·
2001. június 22-től - 2001. jú
lius 02-ig.
Részvételi díj: 90.000 Ft +
70.000 Ft repülőjegy, repülőtéri
illeték, tolmácsnő költsége. 12
éven aluli gy ermekek részére
a részvételi díjból 50 % ked
vezmény jár.
Az üdülés helye, elhelyezés:
Lamacában, a Beau Rivage há
romcsillagos,
(négycsillagos
szintű) légkondicionált, közvet
len tengerparti szállodában,
kétágyas, (pótágyazható) für
dőszobás szobákban.
Ellátás: Félpanziós, svédaszta
los ellátás, étkezés utáni italvá
lasztékkal, a két egésznapos ki
rándulás alkalmával teljes ellá
tás.
Pihenés,
Programtervezet:
strandolás a
tengerparton.

díj tartalmazza: a kuset kocsi
díját fülkénként 4 fő elhelye
zéssel, a szervezési díjat.
Figyelem! A foglalási díj nem
tartalmazza az utasbiztosítást.
Jelentkezni lehet még görögor
szági apartmanos üdülésre egyé
nileg szervezett kiutazással.

2001. június 1-8.ig

Szoba (250 DM), stúdió (320
DM), apartman 450 DM.

2001. június 8-15-ig

Szoba (300 DM), stúdió (350
DM), apartman 500 DM.

2001. június 15-22-ig

Szoba (300 DM), stúdió (350
DM), apartman 500 DM.

Gyermeküdülés:
Franci•magyar
kombinált üdülés: (13 és 16
éves gyermekek részére).
Időpont: 2001. augusztus 7-től
- 2001. augusztus 28-ig.
Részvételi díj: 65.000 Ft.

Egésmapos -kirándulások az
alábbi helyekre: Trodos-hegy

Görögország
(10-14 éves korú gyermekek
ség-Kikkosz, Limassol-Pap
részére)
hos, Félnapos kirándulás: Aya
Időpont, utazással együtt:
Napa.
2001. június 20-tól - július 1Görögországi apartmanos ig.
Részvételi díj: 49.000 Ft,
üdülés:
amely tartalmazza a teljes ellá
ldőpont: 2001. VI. 29. - vn. tást, kusetkocsi díjat, biztosítási
díjat, valamint 1 egész napos
6. (+ utazás).
2001. VII. 6. - VII. .--------, kirándulást a Me13. (+ utazás).
teorákhoz. (KiutaRészvételi díj:
zásnál úticsomagot a szülő biz
7 éjszakára
Háromágyas
Jelenlkemi lehet a VSZ tosít.)
( 1 szoba): 330 DM, központban (Budapest,
A részvételi díj
VI. Benczúr u. 41.) Dö 40%-át (20.000
négyágyas (stúdió):
370 DM, hatágyas me Lászlóné kolléganíí Ft-ot) a jelentke
nél a 19-77/147, 157, zéskor, a fenn
(2 szoba): 570 DM,
részt
(helyszíni fizetés 16-86 üzemi és a 3221- maradó
895/147, 157, 351-7743
sel).
2001. május 31városi
telefonszámo ig kell befizetni.
Foglalás alkalmá
kon, valamint a görög Elhelyezés:
befizetendő
val
összeg: 2 hét fogla országi gyermeküdü a tengerparttól
lása esetén: 9.000 lésre a VSZ Szeged Te mintegy 100 m-re
Képviseletén
rületi
Ft/fő, 1 hét foglalá
lévő apartman
06/15-23, 15-24 telefo
házban 3 ágyas
sa esetén: 8.000
non).
szobákban.
Ft/fő. A foglalási
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<'.i Összegzés

a VSZ április 2&�i

munkakongresszusáról

A kongresszus részletes vita után elfo
gadta a VSZ módosított alapszabályát,
és több kérdésben határozatot hozott
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK. LAPJA

14- Az MSZOSZ idén is
kitüntetéseket adott

AKTUÁLIS

Az érték értéke

M

ájus elsejével kapcso
mindenkinek
latban
több jelző jut az eszé-.
be. Az ünnepet neve
zik a mqnka ünnepének, a sör
és a virsli ünnepének, vagy egy
szerűen csak majálisnak. Ezek

Nálunk a hat szakszervezeti
konföderáció vezetőinek egyez
tetéseként - az eltelt évek gya
korlatától eltérően - a lehető
leggyengébb politikai ÜZ'?netet
hordozta most az ünnep. Erthe
tetlen a dolog, mivel az Mt mó-

2001. MÁJUS

Kedves Kollégák!

A kérdés így vetődik föl:
milyen lelkülete, kötődése,
elkötelezettsége van egy-két
„főemberkonföderációs
nek", amikor kijelenti, hogy
,,nem fogunk ellenzékesdit
játszani
május
l-jén"!?
Azért, mert valaki a '90-94'
közti időszakban ott ült az
MDF képviselői-soraiban és

MSZOSZ Díjban részesült a közműve
lődés területén a Vasutasok Vörösmarty
Művelődési Háza is.

Szavazási melléklet
Százhetvenöt „igen", százharminchárom
.nem" szavazattal, két tartózkodás mel
lett az Országgyűlés elfogadta a Munka
törvénykönyve jogharmonizációs célú
módosítását.

A MUNKAVÁLLALÓI ÉRDEKET NEM SZABAD A LÁTSZATEGYSÉG OLTÁRÁN FELÁLDOZNI

AZ ÁRULÁS AKKOR IS ÁRULÁS, HA NEM NEVEZZÜK NEVÉN!

• vasúti járműjavítás
és gyártás
• fémmegmunkálás
• acélszerkezet gyártas
Járműjavító és Gyártó Kft és szerelés

MAV
VASJÁRMŰ

ÖNORM M 78:12,
DIN6700

DIN-EN 729-2

�

�N:!:!

MAbfii ��tlJ-___________
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Korrektség
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A VSZ-NEK EGY
OLYAN JOGVITÁT
KELL
KEZDEME,NYEZNIE,
AMELYEK
SZÁMÁNAK
CSÖKKENTÉSÉT
A HÁROMÉVES
MEGÁLLAPODÁS
CÉLUL TŰZ TE KI.

ciális partnerek között
van-e a tárgykörben
megállapodás
vagy
VIZSGÁLJUK MEG!
nincs. A késedelem va
lódi oka a MÁV finanszírozas1 problémájá- avagy a tényeket elferdít6 Közkapcsolati Jgazgató(ság)
ban keresendő. A történetben nevesített MÁVVasutas Hírlap 2000. május 16-1 számában közzétett humánpolltlkal stratégia
vezetők ezt pontosan
fontos feladatként határozza meg azt, hogy az alapvet6 Információt a vezet6jét61
tudják. Ők is azok közé
kapja meg a vasutas, és ne a közvetett1 ,a tényeket elferdít6 csatornákon ke1 1 '"'
a MÁV-vezetők közé
resztül.
tartoznak, akikről rendA dokumentum szerz61 a tények elferdít61nek a szakszervezeteket tekintették, s
tekintik ma Is. (sic!) - Valóban így van ez? V lzsgáljuk meg ezt egy példán keresztül. _______.. szeresen azt híresztelik
a Közkapcsolati Igazgatóság által
sajtóorgánumban,
A VÉT 2001. január 11-i ülésén lebonyolításához igényelt üdülési hozni: a VSZ az oka annak, hogy szerkesztett
a MÁV átadta a reprezentatív férőhelyek biztosítását célzó meg nem juthatnak hozzá a MÁV által hogy a vasutasság bízik bennük.
Azt már csak mellékesen je
szakszervezeteknek azt a javasla állapodás-tervezet aláírását, a a KSZ..68.§.-a alapján biztosítani
gyezzük: meg, hogy a VSZ-szel
tot, amely a 2001.-évben a szociá központi elosztású üdülőkbe való kívánt összegekhez.
A VSZ a MÁV-nak azt a terve kapcsolatos valótlan híresztelés
lis és jóléti juttatásokra fordítható beutalás újbóli szabályozásának
összegek tervszámait tartalmazta. elkészítéséig, a KÜT-tel történő zett lépését, hogy az előállt hely két különböző helyen (Vasutas
Ezt követően több mint két hónap egyeztetésig és elfogadásáig fel zetről a munkavállalókat tájékoz Hírlap, MÁV Hírtelefon) három
tassa, nem kifogásolta, mindössze alkalommal jelent meg, jóval a
elteltével a VÉT március 22-i ülé függeszti.
A március 22-én megtartott annyit kért, hogy az esetleges saj felek között végül április 10-én
sén sikerült érdemben megvitatni
a MÁV javaslatát. No persze nem VÉT napirendjén szerepelt az tó-helyreigazítási eljárás elkerülé (mind a csereüdülés, mind pedig
az eredetit, hanem egy módosított • üdülési térítési díjak emeléséről se érdekében azt a valóságnak a KSZ 68.§. és a térítési díjak vo
natkozásában) létrejött megálla
változatot, amely a gyermek átadott MÁV-javaslat megvitatása megfelelően tegye meg.
Ezt követően a Domokos Lajos podások aláírását követően.
intézményekre 567MFt helyett is. A javaslatra vonatkozó érdemi
Mind a három esetben sajtó
535 milliót, szociális segélyekre nyilatkozat megtételét a VSZ a főszerkesztő nevével „fémjelzett"
93 MFt helyett 88 milliót, egyéb csereüdültetésről szóló megálla- Vasutas Hírlap április 17-i száma helyreigazítást kértünk Domokos

A

Hiába iött létre elvi egyezség a jóléti és szociális keret felosztásáról a VÉT·ülésen
szociális célokra 26 MFt helyett
25 milliót, lakáscélú támogatásra
530 MFt 500 milliót, tehát ösz
szességében 67 millió Ft-tal ki
sebb összeget tartalmazott. A Vas
utasok Szakszervezete, kompro
misszurnkész;,égét bizonyítva, el
fogadta a MAV érveit a pénzügyi
lehetőségire vonatkozóan, így elvi
egyezség jött létre a jóléti és szo
ciális keret felosztásáról a március
22-én megtartott VÉT- ülésen.
Már az első MÁV javaslat át
adása előtt, január 18-án Dr. Péter
Mihály vezérigazgató-helyettes
arról értesített bennünket, hogy a
szakszervezetünk által lebonyolí
tani tervezett külföldi csereüdülte
téshez szükséges férőhelyeket, a
KÜT kedvező döntésére tekintet
tel, a korábbi évek gyakorlatának
megfelelően a MÁV az idén is
biztosítja.
A kialakult. gyakorlat az, hogy
a MÁV részére a VSZ a biztosí
tott férőhelyekért önköltségi árat
fizet, vagyis mintegy megfinan
szírozza a MÁV helyett az adott
férőhelyre eső időarányos veszte
séget. Ezek azok a férőhelyek,
amelyekért cserébe a szakszerve
zeti és nem szakszervezeti tag
vasutas munkavállalók számára a
külföldi vasutas szakszervezeti
partnereivel kötött megállapodá
sok alapján a VSZ külföldi üdü
lési lehetőséget vásárolt, Dr. Péter
Mihály levelére alapozva.
A partnereinkkel kötött szerző
dések aláírását követően Kukely
Márton vezérigazgató március 10én kelt levelében arról értesítette
Szakszervezetünket, nogy_ a VSZ
által tervezett külföldi csereüdülés

podás-tervezet MÁV által történő
aláírásához kötötte.
A téma a március 30-án meg
tartott VÉT-en újra napirendre ke
rült, amelyen a VSZ megismételte
álláspontját.
A MÁV delegációját vezető Dr.
Bajnai . Gábor vezérigazgató-he
lyettes korrigálta a MA V március
22-én tett nyilatkozatát. Közölte,
hogy a KSZ. 68.§-ában szereplő
szociális és jóléti juttatásokra tett
csökkentett mértékű javaslatát amelyben előzoleg a felek között
elvi egyetértés született - a MÁV
csak akkor tartja, hogy ha a szak
szervezetek elfogadják a meg
emelt üdülési térítési díjakat is.
, Mivel a VSZ fenntartotta ko
rábbi álláspontját, a vezérigaz
gató-helyettes kijelentette, hogy a
munkavállalók tudomására fogják

1E

arról értesítette „olvasóit", hogy a
VSZ - korábbi elvi egyetértését
visszavonva - a szociális és jóléti
juttatások mértékére vonatkozó
megállapodás aláírását ahhoz kö
tötte, hogy a MÁV előbb elégítse
ki a szakszervezet külföldi csere
üdültetésre vonatkozó igényét.
Kedves Olvasó, Ön is erre a kö
vetkeztetésre jutott? Ennek a kis
történetnek a lejegyzője (aki
egyébként akkori kinevezését a
jelenlegi Humánpolitikai Főosz
kapta)
tályvezető-helyettestől
annyit hadd.jegyezzen meg: anno,
lakásgazdálkodási csoportvezető
ként megtapasztalhatta, hogy a
KSZ jelenlegi 68.§-ában ·szabá
lyozott pénzeszközök kiadása az
illetékes MÁV-szervek felé rend
szeresen késett, és jelenleg is ké
sik - független attól, hogy a szo-

Lajostól, azonban ez egyik eset
ben sem történt meg (bár megje
gyezzük:, a legutóbbi kérelem vo
natkozásában a törvényi határidő
még nem telt le).
Ezek után nem maradt más hát
ra,, mint megtenni azt, amire a
MA V kényszerítette a VSZ-t: a
sajtó-helyreigazítást jogi úton ki
kényszeríteni. A VSZ-nek egy
olyan jogvitát kell kezdeményez
nie, amelyek számának csökken
tését a hároméves megállapodás
célul ttizte ki.
Lehet, hogy a vasutasság nem
csupán azért fogadta, fogadja el a
kizárólag a szakszervezeti infor
mációkat hitelesnek, mert a szak
szervezetek megszállva tartották a
közvetlen információs csatorná
kat?

Dr. Bíró Tibor

Kommentár nélkül
mllio Gabagllo, az Európai Szakszerveze
ti Szövetség fdtltkára 2001. március 28-1
keltezéssel a következ6 tartalmú levelet
kapta Anna Dlamantopoulou-tól, az Eu
rópai Bizottság tagjától:

Kedves Emilio Gabaglío!

Köszönöm a február 28-i levelét, amely
ben a magyar Miniszterelnöki Hivatalban
tett látogatásáról számol bé. Ahogy azt he
lyesen Ön hangsúlyozta, a Bizottság a 13.
tárgyalási fejezet' során kifejezte aggodal
mát a magyarországi társadalmi párbeszéd
állapotávql kapcsolatban. A tagállamok ál
tal elfogadott közös EU álláspont a társada
lmi párbeszéddel kapcsolatos fejlemények .
alapos monitoringjának fontosságát húzza

Rendszeresen
értékelni fogja a
Magyarországon
elért
eredményeket

alá, s a Bizottság el is kö
telezte magát emellett.
Az EU Bizottság Foglal
koztatás- és Szociális Ügyek Vezér
igazgatósága szándéka szerint rendszeresen
értékelni fogja a Magyarország által a társa
dalmi párbeszéd és a szociális partnerek sze
repének erősítése terén elért eredményeket
és ezt integrálni fogja a Bizottságnak a csat
lakozás előrehaladásáról szóló jelentéseiben.
Biztosíthatom Önt arról, hogy a legközeleb
bi adódó alkalommal célom a releváns ma
gyar szakszervezeti szövetségekkel történő
találkozás.
Tisztelettel:

Anna Diamantpoulou, az Európai Bizottság tagja
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Ismét együtt

A

z id6járás-felel6s meghallgatta a
kérést, és kegyes volt, mint már
annyi majálison. Ver6fény, kék ég
köszöntötte Jllln,Jl�okat, akik a
munka ünnepét Ismét közösen akarták
köszönteni.

a napi politika égető kérdéseiről, a munkavál
lalók helyzetéről. Közben munkás kis kezek
álrr_iodták papírra a gyereklélek vágyait, sajá
tos látásmóddal jelenítve meg a felnőttek vi
lágát is.. Minden gyermek nyertes volt - a raj
zok közül nehéz is lett volna győztes munkát
választani.

A rendkívül jól siferült fórumon nem kisebb
személyiségek, mint Tamás Gáspár Miklós fi
lozófus, Krausz Tamás történész, illetve Kiss
És mint kiderült: vérnyomás tekintetében a
��r...�lll. MSz.E Baloldali Tómörülésének elnöke (munkaügyi exminiszter - mertho1™ ,.QJl,.v vasutasok igencsak jól állnak. A Vasút-egész
egyszer egy Munkaügyi Minisztérium is) szólt ségügyi Kht. munkatársai ugyanis ingyenesen

Az emelvényen
balról:
Kiss Péter,
Márkus Imre
és
Szö1ce Károly

A Vasutasok Szakszer
vezete - más érdekképvi
seletekkel együtt - a Ko
dály köröndre hirdette a
gyülekezést; innen indult
el az addigra meglehető
�en testesre dagadó embertömeg a Liget felé.
Erdekes volt hallgatni az embereket: a maga
módján szinte mindenki politizált. (Egy ka
masz éppen azon tűnődött, hogy jövőre már ő
is nagykorú lesz, vagyis a választófülkébe
lép.)
A VSZ a szokásos helyén, saját udvarában
rendezte meg a maga ünnepségét. Idén minden
órában fórumot vezetett dr. Márkus Imre el
nök, s a 11 órás nyitófórumon lapunk prop:ú
nens szerzőit: Karácsony Szilárdot, Kárpáti
Sándort és Mező Ferencet ismerhették meg
egy kicsit közelebbről is az érdeklődők. Mi
alatt a résztvevők a föltett kérdésekre válaszol
gattak sorban, a sajtósátorban ténykedő főszer
kesztő (e sorok írója) is rengeteg kérdést ka
pott az arra járóktól. Rekordidő alatt fogyott
el az a kontingens, amit a Magyar Vasutasból
s a Munka-lapból szállítottunk a helyszínre.

Az új évezred
mérték bárki „pumpáját".
elsíí majálisa.
A tapasztalatok szerint a
Irány
saját vérnyomásukra kí
a liget!
váncsi, jelentős létszámú
tömegben a szakemberek
nem találtak igazán kirívó esetet. És ez jó
hír, lássuk be.. Mint ahogy az is, hogy a
munkajogi tanácsadást szintén többen vették
igénybe.
Az idei majális annyiban viszont különbö
zött az eddigiektől, hogy a protokolláris meg
nyilvánulások helyébe most valami más lépett.
A szakszervezetek közös állásfoglalásán kívül
a korábbinál kevesebb kemény üzenet hang
zott el, de helyette rengeteg civil megjegyzést,
őszinte indíttatásból fölvetett kérdést lehetett
hallani. (Lehet, hogy újra kell definiálnunk a
civil szó jelentését?)
Ez olyan jelzés volt, ami mellett nem me
hetnek el közönyösen a társadalom nevében
szólók és gondolkodók. Legyen ez az ő házi
feladatuk a jövőre nézve.
V. E.

Gyermek•
világ
gyermek
rajzok
Két önkényesen
kiragadott rajz
a sok-sok
színes alkotás
közül. Még a
legkisebbek is
rajzoltak, s
mindnyájan
emléklapot
kaptak.
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ÉRDEKVÉDELEM

A fertőzést okozó kullancscsípés
(Lyme-kór) üzemi balesetnek minősül

Csemegézés a MÁV Rt.
Ezúto� ajánljuk a dolgozók figyelmébe ezt a három passzust
Értesít6jéb61
86.

85.

kalmazott kvalifikáltabb munka
vállalókat. (Mt. 89. §. (2) bek.).

A rendes felmondással kapcsola "'01:ilií'iígában nem minősülhet mi
tos anyagi igényeknek az elévülé nőségi cserének a hosszabb ideig
si időn belül történő érvényesíthe távol lévő munkavállaló munka
tőségét nem zárja ki, ha a munka körének olyan más munkavállaló
vállaló egyébként nem kívánta a val való betöltése, aki csak a
felmondást jogorvoslati úton munkavállalóval azonos iskolai
megtámadni. (Mt. 7. §. végzettséggel ·és szakmai ismere
(1) bek., 11. §. (1) bek., tekkel rendelkezik és a munlcálta
97. §. (2) bek., 164. §. tó az adott munkaterületen - an
(1) bek., 201. §.)
nak átszervezése során - nem al-

Kisvasutak napjai
Magyarországor,
2001-ben

87.

A munkáltató kártérítési felelőssé
ge szempontjából a fertőzést oko
zó kullancscsípés (Lyme-kór)
üzemi balesetnek minősül, mint
hogy a fertőzés és ennek követ
keztében az egészségkárosodás
egyszeri, hirtelen külső hatásra
következik be.

Emlékeink
megmentése,
bemutatása,
népszerűsítése

A

Magyar Közlekedési Közmavelódésért Alapítvány
kezdeményezésére 1995-tól megrendezésre kerül a „Kisvasutak
Napjai„ programsorozat, melynek célja e páratlan
közlekedéstörténeti emlékeink megmentése, bemutatása és
népszerasítése. A Kisvasúti Napokon megismerkedhet az egyes
kisvasutakkal, a térség szokásaival és hagyományaival és egy
felejthetetlen utazást tehet az ez alkalomból közlekedó különvonattal,
amely esetenként gózvontatású Is lehet. A rendezvény keretén belül
megtekintheti a környék nevezetességeit, fóbb látnivalóit is. Színes
programmal, és szeretettel várunk minden kedves érdeklódcft a
Kisvasúti Napokon!

2001-ben már megtartott
Kisvasúti Napok
Április 14. Széchenyi-hegyi Gyer
mekvasút napja; Április 21. Almamel
léki ÁEV napja; Április 28. Debreceni
Zsuzsi kisvasút _napja; Május 1.
Meszte�yői ÁEV napja; Május 5.

Debreceni Vidámparki kisvasút nap
ja; Július 28. Kemencei Erdei Múze
umvasút napja; Augusztus 5. Bereg
szászi kisvasút napja (vasárnap!); Au
gusztus 11. Kecskeméti kisvasút nap
ja; Augusztus 18.·Pálházai ÁEV napja;
Augusztus 20. Tiszakécskei kisvasút
napja; Augusztus 20. Mecseki kisvasút
napja; Szeptember 1. Balatonfenyvesi

SZÍNES PROGRAM� ÉS SZERETETIEL VÁRUII( MINDEN,
KEDVES ÉRDEILÖDÖT A KISVISÚTI IIAPOI•!
Királyréti ÁEV napja, egyben a
MÁV Nosztalgia Kft. idénnyitó nap
ja; Május 12. Lillafüredi ÁEV napja.

2001-ben még hátralévő
Kisvasúti Napok
/

Május 19. Kaszói ÁEV napja; Május
26. Trencsén-Árvai Erdei Múzeuma
sót napja Nová Bystrica-Vychylovka-i
Erdei Múzeumvasút ; Június 2. Felső
tárkányi ÁEV napja; Június 16. Mát
ravasút napja Gyöngyös; Június 23.
Csömödéri AEV napja; Július 7. Fe
ketebalogi kisvasút napja; Július 14.

GV. Napja; Szeptember 8. Nyírvidéki
kisvasút napja; Szeptember 15. Ge
menci ÁEV napja; Szeptember 22.
Széchenyi Múzeumvasút napja Nagy
cenk; Október 6. Marosvásárhelyi
kisvasút napja; Október 13. Szilvás
váradi ÁEV napja.
Bővebb felvilágosításért hívja a kis
vasutak információs telefonjait, avaiy
érdeklódjqn az alábbi helyeken: MAV
Nosztalgia Kft. 1056 Budapest, Belgrád
rkp. 26. Tel.: 317-16-65; HOTELINFO
Utazási Iroda 1056 Budapest, Váci utca
78-80. Tel.: 318-76-71.

A fertőzött kullancs csípése kö
vetkeztében kialakult egész
ségkárosodásért a munkáltató
vétkességére tekintet nélkül
fennálló teljes kártérítési fele
lősségét nem érinti, hogy a fer
tőzés természete miatt a Lyme
kór okozta panaszok, a kereső
képtelenség, a munkaképesség
csökkenés csak később jelentke
zik, és ezért a fertőzés pontos ide
je nem állapítható meg. (Mt. 171.
§. (1) bek.

Tájékoztató
a területi könyvelés
bevezetésérlil
A Kormány 224/2000.(Xll.19.) rendélete alapján az

egyszeres könyvvitel vezetésére, egyszerűsített
mérleg készítésére kotelezett szervezeteknek (köz
tük a társadalmi szervezetek) 2003. december 31-ét
követően át kell térniük a kettős könyvvitelre.

Ahhoz, hogy ez az áttérés zökkenőmentes legyen,

és alapszervezeteinknek ne jelentsen töbpletfelada
tot és felesleges többletköltséget, már a 2001. évtől
kialakítottuk a területi könyvelés lehetőségét.

Az alapszervezeti gazdálkodás folyamatát követ
ni tudó könyvelési programot dolgoztattunk ki, mely
minden területi képviselet rendelkezésére áll.

Az elmúlt hónapokban egyre több alapszeJVezet

vette igénybe, illetve jelzi, hogy igénybe fogja venni
ezt a lehetőséget, hiszen nagyon sok terhet és fel
elősséget vesz le a tisztségviselők válláról.

Előnye, hogy az alapszervezet helyett a területi
könyvelő végzi az alábbi feladatokat
• a gazdasági események könyvelése, • havonként
a naplófőkönyv zárása, egyeztetése, féléves és éves
beszámoló jelentések, valamint az egyszerűsített
mérleg elkészítése, • kötelezően előírt analitikus
nyilvántartások vezetése, • naplófőkönyvek, bizony
latok és mellékleteik, stb. gyűjtése és őrzése, •
könyveléssel kapcsolatban keletkezett iratok őrzése
és selejtezése, • adóbevallás, • adatszolgáltatás.

Ez a rendszer biztonságot ad, mivel a feldolgozás
során biztosítja a rendszeres ellenőrzést és hiánypót
lást.
Megtakarítást is eredményez, hiszen amennyiben
az alapszervezet a csekkszámláját megszünteti (a
bankköltség minimum: 22.000.- Ft/év) ebből bőven
fedezi a könyvelés költségét, tehát anyagi veszteség
nélkül mentesül a fenti munkák elvégzésétől. A
csekkszámla megszüntetést vállaló alapszervezet
helyett a különféle hatóságok, szervezetek felé az
átutalásokat is a területi képviselet végzi.
Az elmúlt időszakban egyre több alapszervezet
ismerte fel a fentiekben felsorolt lehetőségek elő
nyét, szüntette meg folyószámláját és csatlakozott
a területi könyveléshez.

Marosiné Kóllalmi Ágnes
VSZ pénzügyi osztályvezető
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mel van a vasutasok szakszervezeti mozgal
mának több mint egy évszázados - megőr
zésre érdemes - a hagyományaira is.
A VSZ munkakongresszusa Dr. Márkus
Imre a VSZ elnökének záró hozzászólása, a
A kongresszusi küldöttek egynapos Mun
,. kon�szus munkájáról szóló sajtóközle
kakongresszus keretében Budapesten a Be
mény ismertetése után fejezte be munkáját.
vétel Ellenőrzési Igazgatóság konferencia
A Vasutasok Szakszervezete Kongresszusa
termében .vitatták meg és döntöttek azokról
úgy látja, hogy:
a kérdésekről, amelyek a szakszervezetünk
- A széles társadalmi közérdek érvényesü
jövőbeni munkájának iránymutatói lesznek.
lésének a szűk politikai érdekkel szemben
A 207 kongresszusi küldött közül 185 kül
akkor van esélye Magyarországon, ha a mun
dött vett részt a kongresszus munkájában.
kavállalói és civil szervezetek - és mindazok,
A Munkakongresszust Dr. Márkus Imre a
akiknek fontos a bérből és fizetésből él6k
a vállalkozásra is alkalmas ingatlan vásárlásá sorsa, - összefognak.
VSZ elnöke nyitotta meg.
A Mandátum Vizsgáló Bizottság jelentése és ról is döntsön.
- A Munka Tórvénykönyve módosítása me
• A kongresszus hatj.rozatot hozott a köz rénylet a munkavállalók családi élete ellen. Az
az ügyrend elfogadása után az alapszabály
lekedés és a vasút területén bejegyzett szak egyoldalúan keresztülvert Mt. ,jogharmonizá
módosítás tervezet vitájára került sor.
Simon Dezső, az Alapszabályt Szerkesztő szervezetekkel való együttműködésről.
ció" is bizonyítja, hogy a jelenlegi hatalom
A Vasutasok Szakszervezete Kongresszusa nem tartja fontosnak a foglalkoztatási bizton
Bizottság vezetője a kongresszusnak szóló je
lentésben elmondta, hogy az alapszabály mó az érdekvédelem hatékonyságának javítása ságot, a munkavállalók életminőségét.
dosítás előkészítése 2000. augusztusában kez céljából szükségesnek tartja a közlekedés és a
A módosítás a „polgárosodó tőke" kiszolgá
dődött. A bizottság azt a feladatot kapta, hogy vasút területén működő szakszervezetekkel lásának eszköze, célja az extra profit diktató
olyan módosító javaslatot készítsen, amely a való együttműködés szélesítését és erősítését rikus biztosítása, a munkavállalók kedvezőtle
VSZ feladataihoz igazodó finanszírozható szervezetünk minden szintjén.
nebb foglalkoztatása árán.
A Vasutasok Szakszervezete mint mindig, a
szervezet működtetésének feltétéleit - a tör
Ez a törvény a hatalom névjegye, üzenet
vények maradéktalan betartásával - biztosítja. jövőben is nyitott minden olyan javaslatra, május I-re.
Az előkészítésben résztvevő bizottságok, kül ami tagságunk, a munkavállalók érdekeit szol
- A Kormány szégyene, hogy a munkavál
döttek, alapszervezeti titkárok, tagjaink azt az gálja.
lalók reálkereset-növekedése 2000-ben az A Kongresszus megbízza a VSZ valamennyi 5% feletti nemzeti GDP növekedés mellett álláspontot képviselték, hogy a munkakong
resszus az alapszabály módosítása során tisztségviselőjét, a VSZ Választmányát, hogy alig éri el az 1,5%-ot.
csak a legszükségesebb változtatásokat fo folyamatosan értékelje az együttműködés
A Kormány bevallotta a 2001. évi infláció
eredményeit, és ennek ismeretében alakítsa ki alátervezését.
gadja el.
A kongresszus részletes ----------------------------------- A Vasutasok Szakszervita után - a vita során
és a másik két rep, • •1Afi,8Cl0
•, 8 8"tlrYIZISI
Orffl8AJ IV8 0 8 8 2001 • IVI
, "t vezete
minden észrevételt és jarezentatív szakszervezet
vaslatot figyelembe vett folyamatos követelésé11ek
elfogadta a VSZ módosíeredményeképpen a MAV
tott alapszabályát.
Rt. Vezetése rákénys�eEzt követően a kongrült a 2,5%-os előreresszus három kérdéskörhozott bérkompenzációben hozott határozatot.
ra, bár annak nagyság• A Kongresszus dönrendje elmarad a munkatése alapján a Vasutasok
állásfoglalását a további együttműködés tartal- vállalókat ,megillető �agasabb mértéktől.
Szakszervezete belép a Közlekedési Dolgozók mi és formai kereteiről.
- A MA V Rt. Vezetésének felróhatóan az
A Kongresszus felhatalmazza a Választ- országos szinthez hasonlóan mélyponton vanEurópai Szöve_tségébe (ETF)."
A Kongresszus ezzel a döntésével egyidejű- mányt, hogy amennyiben az együttműködés nak vasúti m)lllkaügyi kapcsolatok.
leg tudomásul vette, hogy a Vasutasok Szak- eredményei azt indokolják, - a tagság véleméA Vasüti Erdekegyeztető Tanácsot a vasút
szervezete tagsága a Közlekedési és Szállítási nyét messzemen6enfigyelembe véve kerülje- vezetése a személyügyi vezérigazgató-helyet
Dolgozók Nemzetközi Szövetségében (TUI) nek kidolgozásra a szervezeti egyesülés felté- tesi státusz kettéválasztásával a szakszervezet
tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása miatt telei és arról folytassanak egyeztető tárgyalá- ellenesség színterévé tette. A MÁV Rt. stílusa,
sokat a társszakszervezetekkel. Amennyiben a hangneme és a légkör a munkabéke ellen hatmegszűnik.
• A kongresszus a választmány javaslata szakszervezetek a feltételrendszert elfogadha- nak.
alapján a XIV. kongresszus székház eladással tónak tartják, a Választmány a szervezeti
- A kényszerű új tagdíjbeszedési rendszer
kapcsolatos határozatát módosította. A VSZ egyesülésre a javaslatot terjessze fel a Vasuta- tovább erősítette a szolidaritást, a tagsági kapkongresszusa továbbra is fontosnak tartja, sok Szakszervezete Kongresszusáhqz.
csolatokat és Vasutasok Szakszervezetét.
hogy a Benczúr utcai székház értékesítése
A kongresszus elengedhetetlennek tartja,
- A Vasutasok Szakszervezete úgy látja,
megtörténjen.
hogy olyan feltételrendszer kerüljön kidolgo- hogy a munkavállalói érdekek eredményesebb
.
A kongresszus felhatalmazta a Választmányt zásra, amely biztosítja az érdekvédelem haté- képviseletét erős ágazati és vasutas szövetsé
az új székház létesítésével, vásárlásával kap- konyságának javítását, ugyanakkor figyelem- gekben lehet és kell megvalósítani.
csolatos operatív vagyongazdálkoA Vasutasok Szakszervezete
dási döntések meghozatalára.
szolidáris a Győri Keksz- és OsA választmánynak döntése sotyagyár dolgozóival.
S aj t ó k z I e m é n y
rán figyelembe kell vennie, hogy
A felelőtlen és átgondolatlan
a V
m u n k k O n r e s sz u s á r ó I
az új székház:
privatizáció során megkötött szerA három f6 pályaudvarról töződések nem garantálják a foglal• . A munka nem áru
megközlekedési eszközzel könykoztatási biztonságot. A VSZ tár• A szólás és szervezkedési szabadság lényeges a haladás fenn- sasági garanciaalap létrehozását
nyen megközelíthető legyen.
tartásához
Biztosítsa a VSZ munkaszewe• A szegénység, bárhol is létezik, veszélyezteti az általános jólé- stirgeti, amelyhasonló esetekben
zetének korszerű irodai elhelyezé- tet
fedezetet nyújt a munkavállalók
sét
• Minden embernek fajra, vallásra és nemre való tekintet nélkül más munkáltatónál történő elheA kongresszus felhatalmazta a joga·van arra, hogy anyagi jólétét és szellemi fejlődését a szabad- lyezésére, átképzésére, tovább
Választrnányt, hogy amennyiben ság, az emberi méltóság, az anyagi biztonság és az egyenlő esé- képzésére.
az eladási és vételár közötti külön- lyek feltételei között megvalósítsa.·
Budapest, 2001. április 26.
bözet azt lehetővé teszi, akkor egy,
Az. ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete (ILO) ars poetica
Vasutasok Szakszervezete
Vasutasok Szakszervezete Vá
lasztmánya 2001. április 26-ra
hívta össze a kongresszusi küldötteket.
. . . -�
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Szociális fordulatot!

A

Interjú Dr. Márkus Imrével, a VSZ elnökével

z MSZP Baloldali Tömörülésének áprilisi értekezlete a programkészítés Jegyében
zajlott le. Ebben a munkában a szakszervezetek és a civil szervezetek képvisel6i
Is részt vesznek. Te magad Is tevékeny rés,zese vagy a munka világát érlnt6, a
közlekedéspolitikával kapcsolatos h�lyzetértékelésnek és feladat-meghatározás
nak. Ennek megnyilvánulása volt az Is, hogy felszólaltál az országos konferencián, ame
lyet élénk érdekl6dés kísért, és kedvez6 fogadtatásban részesült. Kérem, tájékoztassuk
err61 a Magyar Vasutas olvasóit Is.

- A program valós é s ténysze
rűen megfogható szociális fordu
latot progno sztizál. A köz ügye it
tartalmazó, a köznek szóló prog
rammal szemben jogos igény,
hogy világos és közérthető le
gyen. Választ kell adnunk a társa
da lom alapvető kérdéseire a fog-

lő anyagi erejük lesz a munkavég
zéshez, például a közmunkához
kötődő járulékfizetés he z.
M egvalósul a választható nyug
díjba vonulás 55 'éve s kortól, ·
amely azt /is/ jelenti, hogy erről
csak a m.unkavállaló dönthet, a
munkaadó nem küldheti e l.

e llenőrzésről
delrni
szóló törvényekkel és
más, kapcsolódó jog
szabá lyokkal.
Minde z segíti a munka be csü
letének helyreá llítását azza l, hogy
a kormány nem avatkozik be a
munkaadók és munkavállalói kép-

IN_TERJ_Ú
tenzívebben növeljük az alapbére
ket. A rugalmas munkavégzésről
a munkaadóknak-munkavállalók
képvisel őinek a kollektív szerző
dé sben lehet megállapodni. Szigorítjuk a munka
ügyi é s munkavé
delmi ellenőrzés t,
, tripartit felügyeleti
formák kialakítá
sával. Kie melt fi
gy elmet fordítunk
a speciális konflik
tu shelyzetekre.
Lehető séget bizto
sítunk a paritásos
bizotts ágok létrehozásához. Ki�
a lakítjuk a munkaügyi viták bíró
ságon kívüli r endezésének lehető
s égét. Az európai csatlakozás
szük séges jogharmonizáció során
elsőbbséget élvez a magyar mun-

A társadalom nem engedi.áthárítani a képzési, át- és továbbképzési költségeket a munkavállalókra
lalkoztatásban,

a munka világát
jogszabályokban, a
felnőtt-képzésben, a köz leke
déspolitikában, az adó- é s járulék
politikában, a mezőgazdaságban,
a terület- és régiófej lesztésben, a
környezetv éde lemben.
szabályozó

• A program középpontjában a
szociális fordulat áll. Hogyan
értelmezhető, mit jelent ez pon
.
tosabban?

Az adó-

• Ezek olyan horde
rejü változások,
amelyekhez törvé
nyi feltételek is
szükségeltetnek.
- Természetesen. A
fordulatot, a
munka világát szabá
lyozó törvényekben
és alkufolyamatban is
m egalapozzuk a törszociáli s

és elvonáspolitika

- A szociális fordulat a foglal,koztatásban azt jelenti, hogy több
munkahely lesz, és nemcsak a statisztikákból kerülnek ki az embe rek és válnak e llátatlanná. B etartható jogszabályok le sznek. Nem
kényszerülnek a munkaadók különféle
„intézkedésekre ", olyanokra, mint a minimálbéren foglalkoztatás„ a ré szmunkaidő, a
zse bből fizetések.
Az adó- és e lvonáspolitika
me gváltoztatása elősegíti a törne ges foglalkoztatá st, javítja a kisés köz epes vállalkozások munkahely-megtartó képességét. A tisztességes munkából, az egy munkahelyen kapott jövedelembő l
megélnek a családok. Kis zánúthatóvá válik a családok jövője, biztosabb alapokra helyeződik a te!jesítóképességük, vissza tudják fizetni a felvett hitelt. Foglalkoztatási véde lmet kapnak a 40. év fe lettiek, a GYES-ről, a GYED-rő l
és má s gyermekgondozá si formából visszatérők.
Az európai országokhoz ha sonlóan c sökken a napi, heti munkaidő. A leszakadt rétegek pozitív
diszkriminációjáva l csökkennek,
megszűnnek az esé lykülönbségek.
Az önkormányzatoknak megfele-

AHOL NINCS
KOLLEKTÍV
SZERZÖDÉS,
OTT SZIGORÚBB
TÖRVÉNYI
SZABÁLYOK
ÉRVÉNYESÜLNEK
ÉS KISEBB LESZ
A RUGALMASSÁG

viseletek alkujába. A
szakszervezetek jo
gait EU-konform mó
don szabályozzuk és
b�tartjuk. A kollektív
szerződések
kapnak
elsődlegességet. Ahol
nincs kollektív szer
ződés, ott szigorúbb
törvényi szabályok
érvényesülnek és ki-

• Mit jelent a szociális fordu
lat a felnóltképzésben?
- A gyors változásokhoz gyors
alkalmazkodóképességre
van
szük ség. A fenntartható fej lődés
e lv ének a gazdasági é s a társ adal
mi é let egész területén érvénye
sülnie kell, így a munka erő fej-

megváltoztatása elösegíti a tömeges foglalkoztatást

vények

összhangjával. Olyanokkal, mint a foglalkoztatási törvény, a Munka törvénykönyve, a
közalka lmazotti-, a köztisztviselői-, a munkaügyi-, a munkavé-

sebb lesz a rugalma sság. A munkavégzésben elfogadjuk a fl e xibilitá st, a rugalmasságot, de csak a
következő
e llentételezés ekkel:
csökkentjük a heti munkaidőt, in-

+---------------------------+

rtr-..

Békéscsabára utaztam a minap. A
régi terminológia szerint a vonaton
. 1111"
ünnepeltem a felszabadulást.
·
Az. IC első osztályú kocsijában ül
tem, ahol összesen tizenegyen utaztunk. Az együtt utazó négy fő kedélyesen beszélgetett, igaz a negyedik
lélekszakadva érkezett, majdnem lekéste a vonatot. Az indulás után a
jegyvizsgáló megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte őket és rövid beszélgetés után elindult végezni munkáját.
Folytatódott a kedélyes beszélgetés és az újságolvasás. A család, az
utazási szokások, a palántázás, a politika és még sok más jellemezte
beszélgetésüket. Szolnokon kiegészültek egy ötödik fővel, aki szintén
leült közéjük és bekapcsolódott a beszélgetésbe.
Számomra akkor derült ki, hogy vasutasok, mert átszervezték őket, új
területre és új főnökök alá osztották őket. Nagymértékben nőtt a munka,
de nyugisabb, kiegyensúlyozottabb a feladat. pénzt viszont nem kaptak,
rossz a szájízük, mert az átszervezés nem hozott többlet jövedelmet.
Néha egyik másik felállt és kiment a peronra, a WC-be, megmozgatni
a lábait.Mezőtúrnál felolvastak egy jelentés tervezetet, megvitatták,
egyeztették. Amit megértettem belőle: 1. A vonaton sehol nincs szappan., 2. A világítótestek ki vannak szerelve., 3. A vonat átlagos állapota
jó.
Ezek a megállapítások egy helyben ülve illetve az első osztályú kocsi
megtekintése után szűrődtek le. A csoport Lökösházáig utazik, közölte
az egyik kolléga, de hogy mi volt a feladatuk, a kedélyes beszélgetés
már á munkaidejük alatt-előtt zajlott-e, azt nem tudom, de ha ez volt a
nagyon· megnövekedett munkamennyiség, akkor milyen volt a régi feladat? Es főleg: miért akarhak többet keresni, mint az a jegyvizsgáló, aki
társával kétszer is végigjárta a vonatot és elvégezte feladatát?
Van még fölösleges munkaerő a vasútnál!
- koton a -

M·1e'

kajog munkavállalók számára ked
vező szabályainak a megtartása.

lesztésében

.

is. Ezért a képzést, a
fe lnőttképzést is cé lirányosság
kell tenni. Az iskolában megszer
zett ismereteknek adaptálhatónak
kell lennie a gyakorlati munká
ban, az életben. A felnőttoktatásnak piacérzékenynek kell lennie,
ezért a munka világához kapcsol· A szoci· átan keu m egv alo, sulma.
lis fordulat lényege ez en a terül eten pontosan az, hogy a társadalom nem engedi áthárítani a kép
zési, át- és továbbképzési költsé
geket a munkavállalókra, a csalá
dokra. Magyarország belső régió
politikája akkor lesz eredményes,
ha a fe lnőttképzés szorosan kapcsolódik a specialitá sokhoz, a na
pi igényekhez.
Különös figyelmet kell fordítani az áta lakulás előtt lévő, nagyobb létszámú munkavállalót
foglalkoztató
munkáltatókra.
, V Rt is. Az
11yen például a M A
EU-csatlakozás miatt „veszélyeztetett" .területeken, mint példáu l a
közlek edés , már most m eg kell
kezdeni a felkészülést a speciális
nyelvi és szakmai ismeretek meg•
, ,
..
szerzesere. Mindez megkoveteli a
felnőttképzési lehetőségek újraszabályozását, a szigorubb ellenőrzéSt

K. S.
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,,Joga van hallgatni!"

A

z alábbl Hirdetményt február végén függesztette ki a MÁV
Rt. Keleti pályaudvar Csomóponti Fdnökségének fallújsá
galra a Vasutasok Szakszervezete helyi alapszervezete. A
tájékoztató tartalmáról és sorsáról Palotai Árpáddal, az
alapszervezet titkárával beszélgettem.

Amikor elolvastam a röplapot az amerikai filmekben a
re11d6ri intézkedések során.
ezerszer hallott mondatok jutattak az eszembe: joga van
hallgatni, joga van ügyvédet
hívni, amit mond felhasználható maga ellen. Tényleg szükség van egy ilyen jellegü felhívásra?
•

- A tagok tájékoztatása, a ta
nácsadói munka éppúgy szakszer
vezeti feladat, mint a kollektív
megállapodások köté�e, vagy az
egyéni jogvédelem. Ugy gondol-

7

NEM ·CSAK A SÚLYOSBÍTÓ,
HANEM Al. ENYHÍTÖ KÖRÜL MÉNYEKET
. IS FIGYELEMBE KELL VENNI

Úgy tudom, hogy.a felhívás
még a MÁV Rt. Forgalmi Szak
igazgatóságára is eljutott.
•

- Tudtommal a tartalmában
nem találtak kivetni valót, mind
Elsősorban arra akartuk: felhívni a össze az aláírást nem tartották
figyelmet, hogy mielőtt b�ki bár egyértelműnek, bár a fejlécen is
mit mond, gondolkodjon. A mai szerepel, hogy mi adtuk ki, és lap
jogszabályok szerint az ártatlan alján ott van a bélyegzónk is.
ság vélelme mindenkit megill et, Tudtommal a VSZ központból
ezért a bizonyítás a vádló feladata. megválaszolták a felmerült kérdé
• A második pont szerint min- seket. Itt helyben nem okozott
denkinek joga van képviselet- gondot a munkáltató és a szak
szervezet kapcsolatában, hiszen
hez.
' mi csak éltünk az együttműködési
- Erről is kevesen tudnak. A jo- megállapodásban szerepló tájégi képviselet minkoztatási lehetóségedenkit megillet. A 1
inkkel. Ezt azért tarAz ártatlanság
munkáltatói intézketom fontosnak kihangvélelme
dést, a jogvitát megsúlyozni, mert a munelózó meghallgatás mindenkit megillet

hogy mit mondanak adott esetben.
Ennél sokkal fontosabb, hogy a
tagjaink érezzék, hogy mellettük
állunk. Természetesen a nem ta
gokról sem feledkezünk meg. Bí
zunk abban, hogy ha valakin se
gíteni tudunk, az belép a szakszer
vezetbe.

Ahogy beszélgetünk, szá
momra egy nagyon felkészült
tisztségvisel6 benyomását kel
ti. Nem gondolt arra, hogy jogi
képesítést szerez?
•

- Engem elsősorban az igazság
érzetem motivál. Ha egy ügyben
azt látom, hogy az egyoldalúvá
válik, muszáj fellépnem. Meggyő
ződésem, hogy nem csak a sú
lyosbító, hanem az enyhítő körül
ményeket is figyelembe kell ven-

BÍZUNK ABBAN, HOGY HA VALAKIN SEGÍTENI TUDUNK, AZ. BELÉP A SZAKSZERVEZETBE
juk, hogy a megváltozott környe
zetben nagyon nagy szükség van
arra; hogy információval segítsük
a tagokat a minél jobb alkalmaz
kodáshoz. A munkavállalók több
sége a munkáltatói eljárások le
folytatásában járatlan. Sokszor a
legalapvetőbb jogaikat sem isme
rik. Ezt támasztják alá a helyi és
a hálózati tapasztalatok is.

Vegyük sorba a Hirdetmény
pontjait. Az els6 arra hívja fel
a figyelmet, hogy az emberek
ne ismerjék el hibáztathatósá
gukat.

•

- Gyakori példa, hogy egy el
járás során nincs tényleges bizo
nyíték a munkavállaló vétkessé
gére, mindössze a saját vallomása.

és egyeztetés a jogi eljárás része.
Nyilvánvaló, hogy a munkaválla
lók többsége nem tanult jogot,
ezért vehet igénybe mindenki se
gítséget. A jogi képviseletet ellát
hatja ügyvéd és a szakszervezet
is. Természetesen a szakszervezet
sokkal inkább kéznél van és a
helyismeret is az előnyére szolgál.

A harmadik pont más, mint
a többi. Ebben az utasítások be
tartására hívják fel a figyelmet

• A kifüggesztés óta több mint
két hónap telt el. Van már erez
het6 eredménye a tájékoz
tatásnak?
- A �pasztalat szerint valóban
meggondolják a munkavállalók,

ni az objektív döntés érdekében.
A célom az, hogy minél korrek
tebb munkáltatói döntések szüles
senek és csökkenjen az egyezteté
si kérelmek száma. A kérdés másik
része elsősorban anyagi természet1I.
Ha például támogatna a szakszer
vezet, szívesen képezném magam.

Karácsony Szilárd

•

- Ez a pont nem csak arra utal,
hogy az utasítások megszegőit ne
héz megvédeni, hanem arra is,
hogy a szakszervezet támogatja a
technológia szerinti munkavég
zést, amit a bizton�ág alapjának
tekintünk.

Követendéi példa

Focifarsang helyett

ételmelegít6
Az idei adójogsza
bály változások sok
közösséget fosztottak
meg rendezvényeik
Zá
megtartásától.
honyban például a ha
gyományos Focifar
sang maradt el, me
séli Koleszár István, a
Vasutasok Szakszer
vezete záhonyi Mű
szaki Kocsiszolgálatá
nál működő alapszer
vezetének titkára.
- Nem sokáig tana
kodtunk, hogy mire
fordítsuk a rendez
vényre félretett pénzt
- idézi fel a történte
ket az szb-titkár. -

kaügyi kapcsolatokról mindig fel
elősséggel gondolkodunk.

Szinte azonnal elfo
gadtuk Peszle Sándor
kollégánk javaslatát,
hogy
mikrohullámú
sütők vásárlásával ja
vítsuk a tagok jólétét.
A javaslat mellett
szólt az is, hogy ismét
emelkedtek a munka
helyi étkezés költsé
gei, és ezért egyre
többen hoznak- ott
honról főtt ételt, amit
korábban
hidegen
tudtak csak elfogyasz
tani. A döntés értel
mében húsvét óta
négy szolgálati he
lyen,
Záhonyban,
Eperjeskén, Fényeslit-

kén a műszaki kocsi
szolgálat, valamint a
tengelyátszerelő he
lyiségeiben melegít
hetik a VSZ tagjai ott
honról hozott ebédjü
ket.
Mint kiderült nem
csak jól látható matri
cával jelzik a készülé
keken, hogy az a Vas
utasok Szakszerveze
te tulajdona, hanem
egy felirat is jelzi a
.,még" nem tagok
nak:
.. Be akarod tenni?
Lépj be a szak
szervezetbe!•

Vasutasok Szakszervezete Bp. Keleti pu.
· Csomóponti Főnökség Szakszervezeti Bizottsága

--

H i r det m eny

Tagtársak! Tisztségviselő Társaim! Vasutas Kollégák!

A

lábbiakra hívjuk fel szíves.
figyelmüket, ha ügyeik
ben meghallgatásra, mun
káltatói eljárásra, peres
eljárást megel6z6 egyeztetésre
(békéltet6vel · vagy békéltet6
nélkül) és bírósági eljárásra ke
rülne sor.

1 tokLegyetek
következetesek, tartsa
ki igazatok m·e11ett, és soha ne

ismerjétek el hibáztathatóságotokat,
vétkességeteket, csak ha nyilvánvaló.
Tapasztalat, hogy az eljárások során
(elsősorban már a meghallgatáso
kon) a munkavállaló elismeri vétkes
ségét, holott az vitatható, későbbiek
ben már nehezebb azt korrigálni, a
jogkör gyakorlója vagy az eljáró bí
róság azt már terhelően veszi figye
lembe.
Kérünk Mindenkit és ezt tanácsol
juk is, hogy kérjen időt már a
meghallgatásnál, és kérjen jogi kép
viseletet (jogász, ügyvéd), vagy
szakszervezeti képviseletet (megha
talmazott képviseletet) akik tanácsot
is tudnak adni. Képviselet ellátáshoz

2

meghatalmazás szükséges. A mun
kavállalónak (vasutasnak is) törvé
nyes joga van ehhez. A Vasutasok
Szakszervezete minden tagjának, tiszt
ségviselőjének ellátja jogvédelmét.
Sokszor elmondtuk, leírtuk, hogy
az előírásokat, utasításokat be kell
tartani, tartatni, még akkor is, ha az
kényelmetlen, ha a gyakorlatban nem
úgy folyik a munka. Ugyanis ha baj
van, hiányosságot állapítottak meg,
ha meg akarják büntetni a vasúti
munkavállalót, akkor nem a helytelen
gyakorlatot vizsgálják, azt ugyanis
tagadja a MÁV Rt., hanenr csak azt,
hogy adott esetben a vasutas mun
kavállaló betartotta-e. vagy betartatta
e a vonatkozó utasítást, rendeletet
vagy nem.
z eljáró bíróságok az 'adott ügy
ben a felelősségre vont munka
vállaló vétkes kötelezettségszegésé
nek fennállását, illetve vétkesség hi
ányát vizsgálja, ez vonatkozik a peres
eljárást
megelőző egyeztetésekre is.
•
Tisztelettel:
Vasutasok Szakszervezete
Palotai Árpád sk.

3
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kérdésre többféle válasz is van, és további 300 ezerben mind jogorvoslat hosszadalmas, is a ki ládbarát?!) Több oldalt kellene te
adható. A rendszerválto két szülő nem kereső. Az adatok vívott eredmény már semmire leírni a „családbarát munkahely"
sem használható.
és az Mt. ,,munkaszervezői sza
zás utáni választásokat önmagukért beszélnek.
épzeljünk el egy olyan szitu badság" paragrafusainak azonos
Az viszont látszik, hogy már
megnézve kimondható, hogy a
áéiót, amikor az egyébként is célkitűzéseiről. Ezt én most nem
nők, mint választási kampány ebben az évben is, de a választás
hátrányos helyzetű térség teszem, mivel ezt a szituációt
része nem vagy csak elvétve sze közeledtével fel ognak erősödni
'
an,
' ó kampanyok. diszkriminált nője jogorvoslatért összességében a hatalom arrogan
megcelz
repelt. Ahol megjelent, ott is csak 1'a" no"-et
valamilyen idealizált szerepkör Láthattuk ezt a március 15-i ün fordul · a bírósághoz. Attól elte ciájaként értékelem.
Az sem jelent alternatívát a
ben pl. a nagymama, aki azért nepségek 48-as hősei ,,mögött" ál kintve, hogy néhány hosszú évbe
kerül, hány alkalommal kellett munkahelyre való visszatérésben,
szavaz a FIDESZ-re, hogy az ló nőszerepeiben megjelenítve.
Hallhattuk a 40+ kampány egyébként is megalázó helyzetet hogy a nagymama elmehet gyes
unokája ingyen tanulhasson. Nem
adott választ a reklám arra, hogy meghirdetésekor az SZDSZ el részleteiben felidézni, érvekkel re. Feltételrendszere: egy telepü
mi van a középkorú, jó erőben lé képzeléseit a középkorú nők mun alátámasztani és kitenni magát a lésen kell élnie, abban a háztar
diszkrimináló fél nem kevésbé tásban kell tartózkodnia, és persze
kához segítését.
vő nővel, aki éppen nagymama.
allhatjuk a hatalom gyakor személyes és megválogatott meg a legfontosabb, hogy le kell mon
Megvizsgálva az elmúlt válasz
dania •a nyugdíjáról.
lóitól az Mt. és a Foglalkoz jegyzéseinek.
tások programjait nem találunk
teljesség igénye nélkül sorol
Nem kell nagy jóstehetség an
tatási törvény módosítása
benne kifejezetten a nők speciális
tam néhányat az elmúlt idő
kapcsán, hogy mennyi minden nak kimondására, hogy kevés
helyzetére javaslatot, megoldást.
szak kampányintézkedései
U gy tűnik, a politika. vagy a po történik a nők és a családok érde ilyen tartalmú pert fog indítani, a
nem magasan iskolá ről, amelyek mind-mind a nőket,
litikacsinálók nem figyeltek oda a kében.
zott, hátrányokkal in mint szavazókat célozták meg.
választókra, akiknek az 50 %-a · A Szocialista Párt
A választás
Lehet hangzatos, kampányízű
nő. Idős, fiatal, képzett és képzet célul tűzte ki a Parla
közeledtével fel duló munkavállaló nő.
Pedig, ha valakinek, bejelentéseket tenni. Lehet az EU
len, családos és nem családos, mentbe bejutó nők
fognak erősödni neki igazán szüksége elvárására a Munka Törvény
számarányának növe
egyedülálló, aktív vagy inaktív
a
nól<et megcélzó lenne a segítség min könyvét módosítva kijelenti, hogy
egyszóval nő. Nő, aki nemcsak lését. Ezt más pártok
ezek után, ezen a területen min
den formájára.
anya akar lenni, de szeretne teljes nál nem érzékeljük.
kampányok
Félő, hogy a törvény den rendben van. Egyet nem lehet
Nem vitatva a pozi
életet élni, munkát vállalva, karri
ert építve. Ma ez sajnos sok eset tív kvótarendszer hiányosságait, betűje a garanciaelemek nélkül a - a szavazó nőt kihagyni úgy,
ben, egyidejűleg megvalósíthatat belátható azonban, hogy a politi hétköznapokban nem fog megva hogy nem kínálunk neki valódi
választási lehetőséget.
kai kultúra elsekélyesedése a nők lósulni.
lan.
Ismerve a munkavállalók érde
A politikai pártoknak nem ide0
Ma a nőnek képzettségéhez ké e területen fellépő hiányából is
kérvényesítő képességeit elkép áltípusokat, nem a ,,megcsinált",
pest alacsonyabb beosztást kell adódhat.
Ez mind-mind szép lenne, ha a zelhetetlen, hogy az egyenlő érté kitalált nő érdekeit kell bemutatni,
vállalnia ahhoz, hogy a család
életszervezése is megoldott le valóságban az egyén szintjén kű munkáért egyenlő bér elvének hanem olyan széles, hosszú távú
gyen. A gyermekintézmények, a „aprópénzre" lehetne váltani. De törvénybefoglalása elég lenne ah törvényi garanciákkal megtámo
családtámogatási rendszerek úgy sajnos ettől még nagyon messze hoz, hogy a munkaadók kényszert gatott valós alternatívákat kell kí
érezzenek e hátrány kiküszöbölé nálni, amelyeket mindenki meg
vannak megalkotva, hogy az a ha vagyunk.
Az Mt. módosításában megjele sére. Hisz ez a hátrány számukra . ért, elfogad és használ.
talom által ,,ideálisnak" mondott
választások közeledt�vel egy
családot szolgálják. Ez a család nő új szabályok az életben nem abszolút előny.
re több, egymást felüllicitáló
em hiszem, hogy a politika
ma, az elképzelés szerint kétkere adnak semmiféle garanciát. Tud
,,ajánlatot" fogunk kapni. Ne
azzal tud a nők szavazó ked
sős, középosztálybeli és 2-3 gyer-. juk, hogy a törvények be nem tar
vére hatni, ha meghirdeti a künk, nőknek kell dönteni arról,
tása csak a munkavállalónak hát
meket nevel.
zzel szemben a mai magyar rány. Őt a munkaadó, illetve a ha családbarát munkahely pályáza hogy melyik ebből a valós, és me
valóság az, hogy a 1,5 millió tóság is utoléri a szankcióival. A tot. Az elmúlt évben csak olyanok lyik az, ami csak széptevés.
Hercegh Mária
családból, ahol gyereket ne munkaadók törvénybetartási mo nyerték, akik családi vállalkozást
A VSZ Női Tagozatának vezetője
velnek, 300 ezerben egy kereső rálját nap-nap után tapasztaljuk. A folytatnak. (Naná, ha ez sem csa-
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Vasutasok a vasutasokért
A
rendkívül heves olvadás és gátszakadás
következtében márciusban ezreket kel
lett kitelepíteni a Felső-Tisza mentén.
Az árvíz Nyíregyháza Pályagazdálkodási
Főnökség működési területén számos nehéz
séget okozott, nem kímélve az ott lakók ott
honaikat .sem. A védekezésből a veszélyez
tetett területen munkavállalóink kivették ré
szüket.
A legkritikusabb helyzetbe Káté Zoltán
pályamunkás, Vámosoroszi Dankó u. 3. sz.
alatti lakos került, akit családjával együtt ki
költöztettek. A felmérés szerint 300.000 Ft
kár keletkezett a lakásukban. A közel húsz
éve Mátészalka ill. Főpályamesteri szakasz
dolgozóját három kiskorú gyermekével, a
legszükségesebbeket összecsomagolva me
nekítették a családi házból. A főpályamesteri
szakasz Hetényi Sándor főpályamester kez
deményezésére felhívással fordult a főnök-

„Családomat
nagy boldogság
töltötte el"

ség kollektívájához az árvízkárosult munka
vállaló megsegítésére.
A jótékonysági felhívásra a Pályagazdál
kodási Főnökség Nyíregyháza munkaválla
lói 130.100 Ft-ot adományoztak. Az ado
mányból a családdal megbeszélve szobabú-

tort, konyhabútort, teatűzhelyt és tartós élel
miszert vásároltak, enyhítve a család nehéz
ségein, amelyek a napokban átadásra is ke
rültek.

Köszönőlevél

Családomat nagy boldogság töltötte
el, hogy ezen segítséggel hozzájuthat
tunk a fent felsorolt dolgokhoz.

Köszönetemet fejezem ki magam és
családom nevében minden dolgozó
nak, aki az árvíz okozta károm enyhíté
sére, segítségemre sietett és anyagilag
támogatott.
Az Onök önfeláldozó támogatása ál
tal hozzájutottunk szobabútorhoz, kony
habútorhoz, teatűzhelyhez, tartós élel
miszerekhez.
A befolyt 130. l 00 Ft összeget a fenti
ekre fordítottunk.

PGF. NyíregJ.háza
munkavallalói

Kívánok minden adományozónak na
gyon jó egészséget, munkájában sok si
kert!
Mátészalka, 2001. április 20.
Köszönettel:

Káté Zoltán
Ill. Főpályamester dolgozója
pályamunkas
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Szavazás adatai
Dátuma

2001. 04. 17. 20:01:19

Szavazási mód

Listás"·

Elnök

Gyimóthy Géza (FKGP) ·

.lgen"-ek száma

175

.Nem"-ek száma

133

Tartózkodások

2

Elfogadás

Elfogadott

Megjegyzés

az 1/2-es rész.

Szavazásra bocsátott indítványok
Iromány Pont

A

Bizaj.

Benyújtók

Szavazás
oka

A Munka törvény1:önyvéről szóló
az önálló
1992. évi XXII. törvény jogharmo- Gazdasági
nizációs célú módosításáról, vala- minisztérium indítvány
núnt az ezzel összefüggő törvényelfogadása
módosításokról.

T/3468

-

Cím

Százhetvenöt „igen", százharminchárom „nem" szavazattal, két
tartózkodás mellett az Országgyűlés elfogadta a Munka törvénykönyve
jogharmonizációs célú módosítását.

Szavazatok képviselócsoportok szerint
Képviselócsoport

Igen

Nem

Tartózkodott

lg . t áv.

Távol

Össz.

Fidesz

130

92%

0

0%

0

0%

1

1%

12

8%

142

FKGP

27

64%

0

0%

0

0%

1

2%

15

36%

42

MDF

11

69%

0

0%

1

6%

2

13%

4

25%

16

MIÉP

0

0%

11

92%

0

0%

0

0%

1

8%

12

MSZP

0

0%

101

74%

1

1%

17

13%

34

25%

136

SZDSZ

0

0%

18

75%

0

0%

3

13%

6

25%

24

· Független

7

50%

3

21%

0

0%

0

0%

4

29%

14

Összesen

175

45%

133

34%

2

1%

24

6%

76

20%

386

Szavazatok
Képviseló

Áder János dr.
Ágota Gábor
Arnóth Sándor
Babák Mihály
Balla György
Balla Mihály Tibor
Balsay István László
Bánki Erik
Bartha Lászl_ó dr.
Básthy Tamás
Bebes István
Becsó Zsolt
Bernáth Ildikó
Birkás Tivadar
Bóka István dr.
Borkó Károly
Braun Márton dr.
Búsi Lajos
Czerván György
Dancsó József dr.
Deutsch Tamás dr.
Domokos László
Dorkota Lajos dr.
Endre .Sándor

Szavazatok

Frakció Szavazat

Képviseló

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem szav.
Igen
Igen
Igen

Farkas Sándor
Fazekas Sándor dr.
Fehérvári Tamás
Fónagy János dr.
Frajna Imre dr.
Glattfelder Béla
Gógl Árpád dr.
Gubicza Tibor
Gyapay Zoltán
Gyimesi István
Gyimesi József dr.
Györkös Péter dr.
Gyürk András
Hadházy Sándor
· Halász János
Hargitai János dr.
Harrach Péter
Herbst •János
Homa János
Horváth János dr.
Horváth László
Horváth Zsolt dr.
Hörcsik Richárd dr.
Illés Zoltán dr.

Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz

Szavazatok

Frakció Szavazat

Fidesz.
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Nem
Nem
Igen
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
· Igen

szav.

szav.
szav.

szav.

Képviseló

Imre Zsolt
lsépy Tamás dr.
lvanics Ferenc
lvanics István
Járvás István
Juharos Róbert dr.
Kádas Mihály
Kerényi János dr.
Koczka Csaba dr.
Koltai Ildikó
Koncz Ferenc
Kósa Lajos
Kosztolányi Dénes dr.
Kovács Ferenc
Kovács Zoltán dr.
Kozma Péter
Körömi Attila
Kövér László dr.
Lasztovicza Jenő
Latorcai János dr.
Láyer József
Lázár Mózes
Lenártek András
Lévai Tibor

Frakció Szavazat

Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz

Igen
Igen
Nem szav.
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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KépvlselcJ
Mádi László
Mánya Kristóf dr.
Márton Attila
Martonosi György dr.
Mátrai Márta dr.
Mikes Éva dr.
Molnár Oszkár
Nagy Gábor Tamás dr.
Németh Zsolt
Nógrádi László
Nyitray András
Ódor Ferenc dr.
Orbán Viktor dr.
Oszlár Albert

Öry Csaba dr.
Pánczél Károly
Pap János dr.
Perlaki Jenő
Pogácsás Tibor
Pokorni Zoltán
Polonyi Kornél
Pósán László dr.
Potápi Árpád
Rákos Tibor
Rapcsák András dr.
Répássy Róbert dr.
Révész Máriusz
Rigler Zoltán
Rockenbauer Zoltán
Rogán Antal
Rubovszky György dr.
Ruchti Róbert
Sági József
Salamon László dr.
Sáringer Gyula Ede dr.
Sasvári Szilárd
Schmidt Ferenc
Selmeczi Gabriella
Simicskó István
Steinerné Vasvári Éva
Surján László dr.
Sümeghy Csaba dr.
Szabó Erika dr.
Szabó Ferenc
Szabó István
Szabó József Andor dr.
Szájer József dr.
Szakács Imre dr.
Szalai Annamária
Szinyei András
Szita Károly
Szűcs Lajos
Tállai András
nrts Tamás

Frakció Szavazat
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz

Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz

Szavazatok

Szavazatok

Szavazatok

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Nem
Igen
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem

szav.

szav.

szav

KépvlselcJ
Tóth András
Tóth Ferenc
Tóth Gábor
Tóth István
Tölgyessy Péter dr.
Ughy Attila
Varga László dr.
Varga Mihály

Várhegyi Attila
Várkonyi András
Végh László
Vidoven Árpád dr.
Vígh Ilona
Vitányi István József.dr.
Weszelovszky Zoltán dr.
Zsigó Róbert
Atyánszky György
Balogh �yula
Balogh József
Bánk Attila dr.
Barkóczy Gellért
Bernáth Varga
Balázs dr.

Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
FKGP
FKGP
FKGP
FKGP
FKGP

Igen
Igen
_Igen
Igen
Igen
Igen
Nem szav.
Igen
Igen
Igen
Igen
lg. távol
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem szav.
Igen
Igen
Igen
Igen

FKGP

lg. távol

Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz
,,
Fidesz
Fidesz
Fidesz
Fidesz

FKGP
FKGP
FKGP
FKGP
FKGP
FKGP
FKGP
FKGP
' FKGP
FKGP
FKGP
FKGP
FKGP
FKGP
FKGP
FKGP

Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen

Koppánné dr. Kertész
Margit

FKGP

Igen

Kuruc�i Csaba dr.
Lengyel János
Orosházi György dr.
Pallag László
Pancza István
Pokol Béla dr.
Simon Miklós dr.
Szabadi Béla dr.
Szabó János dr.

FKGP
FKGP
FKGP
FKGP
FKGP
FKGP
FKGP
FKGP
FKGP

Nem
Nem
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem

Szentgtrgyvölgyi
Péter r.

FKGP

Nem szav.

Tímár György dr.

FKGP
FKGP

Igen
Nem szav.

Boda Ilona dr.
Boros Imre dr.
Csatári József
Czira Szabolcs dr.
Czoma Kálmán
Dán János dr.
Danka Lajos
Dögei Imre
Fenyvesi Máté dr.
Gyimóthy Géza
Hanó Miklós
Hegedűs Mihály dr.
Homoki János dr.
Horváth_Béla
Kávássy Sándor dr.
Kékkői Zoltán

szav.

Frakció Szavazat

Torgyán József dr.

szav.

szav.

szav. ·
szav.

szav.
szav.
szav.

szav.
szav.

KépvlselcJ

Frakció Szavazat

Tor án Józsefné
Cser Mária dr.

FKGP

Nem szav.

Tóth Imre
Turi-Kovács Béla dr.
Várhelyi András dr.
Vincze László
Zakó László

FKGP
FKGP
FKGP
FKGP
FKGP
FKGP

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem szav.
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem·
Igen
Nem
Igen
Nem szav.
'Nem szav.
Igen
Nem szav.
Nem
Nem szav.
Igen
Igen
Nem szav.
Tart.
Nem szav.
Igen
Igen
Igen
Igen
lg. távol
Igen
Igen
lg. távol
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem szav.
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem szav.
Nem
Nem szav.

Zsikla Győző
Cseh Sándor
Csúcs László dr.
Gyuga Pál dr.
Helmeczy László dr.
Hortobágyi Krisztina
Kiszely Katalin dr.
Kupa Mihály dr.
Lányi Zsolt
Molnár László
Molnár Róbert
Pápai Mihály

Szabó Attila dr.
Szabó Lukács
Székely Zoltán
Balogh László
Balsai István dr.
Csáky András dr.
Csapody Miklós dr.

Dávid Ibolya dr.
Ékes ·József
Font Sándor
Gémesi György dr.
Herényi Károly
Horváth Balázs dr.
Kelemen András dr.
Lezsák Sándor
Medgyasszay László dr.
Németh ZSOit
Szászfalvi László
Varga István dr.
Balczó Zoltán
Bogdán Emil dr.
Bognár László dr.
Csurka István
Erkel Tibor
Fenyvessy Zoltán dr.
Gidai Erzsébet dr.
Hegedűs Loránt ifj.
Kapronczi Mihály
Kiss Andor
Lentner Csaba dr.
Rozgonyi Emő
Ábrahám János dr.
Antalóczy Attila
Avarkeszi Dezső dr.
Baja Ferenc dr.

független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MIÉP
MIÉP
MIÉP
MIÉP
MIÉP
MIÉP
MIÉP
MIÉP
MIÉP
MIÉP
MIÉP
MIÉP
MSZP .....
MSZP
MSZP
MSZP
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Képvlsel6

Szavazatok

Szavazatok

Szavazatok
Frakció Szavazat

Bajor Tibor
Bakonyi Tibor
Balogh László dr.
Baráth Etele dr.
Bársony András
Bazsa György dr.
Benedek Mihály
Bodzás Ferenc Árpád
Boldvai László
Burány Sándor
Csabai Lászlóné
Csákabonyi Balázs dr.
Csige József
Csiha Judit dr.
Csintalan Sándor
Csizmár Gábor
Donáth László
Ecsődi László
Érsek Zsolt
Faragó Péter dr.
Farkas Imre
Filló Pál
Fodor Sándor
Francz Rezső
Fritz Péter
Füle István ·dr.
Gál Zoltán dr.
Géczi József Alajos dr.
Godó Lajos
Göndör István
Gráf József
Gyárfás Ildikó
Hajdú László
Házas József dr.
Hegyi Gyula
Herbály Imre
Herczog Edit
Hiesz György
Horn Gyula
lváncsik Imre
Jakab Róbertné
Jakus Zoltán dr.
Jánosi György dr.
Jauernik István
Juhász Ferenc
Juhász Gábor

MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP

lg. távol
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem szav.
Nem
'lg. távol
Nem
lg. távol
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem szav.
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem.
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
lg. távol
Nem szav.
Nem
Nem szav.
Nem
Nem
Nem
Nem
lg. távol
Nem
Nem
Nem szav.
Nem
Nem
Nem
lg. távol
Nem
Nem
lg. távol

Juhászné
Lévai Katalin dr.

MSZP

lg. távol

Kálmán András dr.
Karakas János
Kart Imre dr.
Katona Béla dr.
Keleti György
Keller László

MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Képvisel6

Frakció szavazat

Kertész István
Kiss Gábor dr.
Kiss Péter
Kocsi László
Koleszár Lajos dr.
Korózs Lajos
Kósa Ferenc

MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP

Nem
Nem
lg. távol
lg. távol
lg. távol
Nem·szav.
Nem

Kósáné
dr. Kovács Magda

MSZP

Nem szav.

Kovács László
Kovács Tibor
Kökény Mihály dr.

MSZP
MSZP
MSZP

lg. távol
Nem
Nem

Kris�ánné Aknai
Erzs bet

MSZP

Nem

Lakatos András
Lamperth Mónika dr.
Lendvai Ildikó
Lévai Ferenc
Mayer Bertalan
Molnár Albert
Molnár Gyula
Molnár János dr.
Nagy Sándor dr.
Nagyiványi Zoltán
Nemcsók János dr.
Németh Imre dr.
Nikolits Jstván
Orosz Sándor dr.
Pál Béla
Paszternák László
Pásztohy András
Páva Zoltán
Podolák György
Pozsgay Balázs
Puch László
Pusztai Csaba
Pusztai Gyula dr.
Sáling József dr.
Sándor László dr.
Schalkhammer Antal
Schwarcz Tibor dr.
Serfőző András dr.
Sibak András
Simon József
Solymosi József dr.
Soós Győző dr.
Suchman Tamás dr.
Szabados Tamás
Szabó György
Szabó Imre
Szabó Sándorné
Szabó Vilmos
Szabó Zoltán dr.
Szalay István dr.

MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP

Nem
Nem szav.
Nem szav.
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
lg. távol
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem szav.
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
lg. távol
Nem
Nem
lg. távol
Nem
Nem
Nem
Nem szav.
Nem
Nem
Nem szav.
Nem
Nem
Nem
Nem

Frakció Szava�

Képvisel.S

Szanyi Tibor dr.
Szekeres Imre dr.
Szilágyi Péter
Szili Katalin dr.
Szili Sándor
Szűrös Mátyás dr.
Tabajdi Csaba dr.
Takács Imre dr.
Tóbiás József
Tokár István
Toller László dr.
Tompa Sándor
Tóth András
Tóth András
Tóth Károly
Tóth Sándor
Üszögi-Bleyer Jenő
Vágvölgyi János dr.
Vancsik Zoltán

MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP
MSZP

Nem
Nem
Nem
Nem szav.
Nem
Tart.
Nem szav.
Nem
lg. távol
Nem
lg. távol
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Vargáné Kerékgyártó
Ildikó

MSZP

Nem

Vastagh Pál dr.
Veres János dr.
Vitányi Iván dr.
Vojnik Mária dr.
Wiener György dr.
Zatykó János
Zuschlag János
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Munkavállalók, szakszervezeti tagok!

NEM JAVULT A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE,
A GAZDASÁG LEHETŐSÉGEIHEZ KÉPEST NEM
NÖVEKEDTEK A BÉREK, A GAZDASÁGI
FEJLŐDÉS EREDMÉNYEIT KISAJÁTÍTJA
A KORMÁNY ÉS AZ EGYRE GÁTLÁSTALANABB
NEMZETKÖZI ÉS HAZAI NAGYTŐKE

mal napon, 2001. május 1-Jén ugyaneb�n � ldóben, __ országszerte
felolvassák a magyar szakszervezetek klaltvanyát, az osszefogás, a
szolidaritás, a munkavállalói egység jegyében. Az. elsó szakszervezeti megmozdulásokat a századforduló környékén, Magyar
országon és a világban mindenütt erószakkal és fegyverrel Igyekezett letörni a mindenkori hatalom. Ők, az akkori munkások
és szakszervezetlsek adtak példát összefogásból, harcosságból. Elódelnknek sorsa mindannyiunkat kötelez, fiatalokat és ldóseket,
munkásokat és közalkalmazottakat, szakszervezeti tagokat és másokat, hiszen megtapasztalták és megtapasztaltuk: csak magukra
számíthattak, csak magunkra számíthatunk. Ígémi minden kormány tud, teljesíteni szinte egyik sem!

A mai napon, 2001. május l-jén azt látjuk, vitákra pontot tenni", mondta ál Az összetartozás len többsége - azonban figyelmen
hogy számottevően nem javult a munkaválla ságosan a miniszterelnök.
kívül hagyta követeléseinket. Kö
lók helyzete, a gazdaság lehetőségeihez képest
A munka ünnepére ajándékot ereje meghaladja szönjük!
a mindenkori
nem növekedtek a bérek, a gazdasági fejlődés kaptak a munkavállalók a kor
A mai napon, 2001. május l-jén
eredményeit kisajátítja a kormány és az egyre mánytól, a parlamenttől, de bár ne
ismételten összejöttünk tiltakozni
kormányok
gátlástalanabb nemzetközi és hazai nagytőke. adták volna!
és ünnepelni, mert az összetartozás
erólködését
Nem volt elég a másfélmillió munkahely el
Április 17-én a hazai törvényho
ereje meghaladja a mindenkori korvesztése, a bérek leszorítása, a • kényszer zás elérte mélypontját, amikor
mányok erőlködését.
vállalkozások elterjesztése, a társadalmi pár döntött a munkavállalók kiszolgáltatottságát
Itt és most felemeljük szavunkat a szegény
beszéd sarokba szorítása, a szégyentelen nyug növelő Munka törvénykönyve módosításról.
ség és a kiszolgáltatottság, az alacsony bérek
díjak „biztosítása", az egészségügyi ellátás el
és a megalázó nyugdíjak ellen, a társadalmi
lehetetlenítése, és általában a törvénykövető Munkavállalók,
párbeszéd elégtelen volta miatt.
szakszervezeti tagok!
magatartás megkérdőjelezése.
Magyarország munkavállalói nem játéksze
Magyarország
A kormánynak egyre több pénz
Tavaly november 11-én, idén rei egyetlen hatalomnak és egyetlen kormány
kell országimázsra, a számára ked munkavállalói nem március 24-én tízezrek fejezték ki nak sem! Meg kell teremteni a társadalmi szo
ves vállalkozásokra. Még több ha
tiltakozásukat a társadalmi párbe lidaritást!
játékszerei a
talmat akar, mert a civil szerveze
A mai napon, 2001. május 1-jén
széd
hiánya, az alacsony munka
hatalomnak és
tek, a szakszervezetek csak zavar
ismételten hitet teszünk a határozott,
bérek, a mára hírhedtté vált tör
egyetlen
ják a kormányt és egyébként is
eredményes érdekvédelem, közös harcunk
vénymódosítás miatt. Az ország
,,ideje lenne az érdekegyeztetési kormánynak sem! gyűlési képviselők - lelkiismeretmellett!
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Járműjavító és Gyártó Kft.
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Bzmot

Tevéken sé ikörünk:

• vontató jánnűvek (dízelmozdonyok)
javítása, korszerűsítése, gyártása
• vontatott jánnűvek fővizsgája,
főjavítása, átépí1ése, gyártása
• 4 tengelyes személykocsik
fővizsgája, átalakítása
• Bz motorvonatok javítása, korszerűsítése
InterPici motorkocsi
és vezérlőkocsi gyártása

•
•
•
•

MV)

láng- és plazmavágás
nagypontosságú fémmegmunkálás
szemcseszórás
alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése
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Egy konferencia tanulsága

z Európa Ház volt a
szervez6je annak a
nemrégiben megtar
tott "Az állampolgárok
Európája" címa konferenciá
nak, melyre 144 - többségé
ben hazai - civil szervezet je
lentkezett.
Megérkezés után a · résztvevők
listáját áttekintve elbizonytala
nodtam, a hazai szakszervezetek
szinte nem is képviseltették ma
gukat. A napirendi pontokra pil
lantva mégis úgy éreztem, itt a
helyem. Ezek voltak:
• Nizza után
• Integrációs prioritások,.
• Fókuszban a civil társadalom.
Az előadások tartalmasak voltak és sok új, hasznos ismerethez
juttattak.
Ami a napirendektől függetle-.
nül a hozzászólásokban vissza
visszatérő témává vált, az a civil
önszerveződés és érdekérvényesí
tés gondja volt. Egy-egy egyesü
letet, alapítványt ugyanis a kezde
ti felbuzdulás viszonylag könnyen
létrehoz, de a folyamatos működ
tetés nagyon nehéz.
Az emberek befelé fordulása,
passzivitása, az összefogás meg
szervezése, a közösségbe ková-

csolódás szép, de problémás fo
lyamata volt az, ami ismétlődve
szóba került. Mintha szakszerve
zeti tisztségviselőket hallgattam
volna - a civil érdekérvényesítés
egyik legnagyobb gondja a tár
gyaló partnerrel a szervezet elfo
gadtatása.
Az önszerveződés és az össze
fogásba vetett hit megerősítése és
bátorítása céljából megismerhet
tük a skandináv gyakorlatot.
Az NGO rövidítés magyarul azt
jelenti, ,,nem kormányzati szer-

A társadalmi érdekegyeztetés,
a közmegegyezés, a demokrácia egyik alapköve!
Az egész társadalmat kell felemelni és nem csak egyes
rétegeket boldogítani mások kárára!
vek". Ha nem kormányzati, nem
állami, akkor önkéntes. Ha önkén
tes, akkor civil szerveződés
(egyesület, alapítvány) vagy mun
kavállalói érdekvédelmet ellátó
szakszervezet. Legújabban az
egyházak ilyen minőségben is de
finiálják magukat.
A szakszervezetek már évtize
dek óta nagy figyelemmel vannak
a civil szervezetek iránt, ha szük
séges, megmozdulásaikban szoli
dárisak és viszont. Az egyháak

Az érdekvédelem
Magasabb inflációhoz
magasabb bérek járnak
- látta be végre a MÁV Rt. ve
zetése, amikor április 25-én (egy
nappal a VSZ munkakongresszu
sa előtt) Záhonyban Kukely Már
ton vezérigazgató bejelentette a
2,5%-os, január l -re visszamenő
legesen előrehozott bérkompenzá
ciót. A Vasúti Érdekegyeztető Ta
nácsban a három reprezentatív
szakszervezet hónapok óta napi
renden tartotta az idei bérfejlesz
tés módosítását, tekintettel arra,
hogy az infláció az állami költ
ségvetésben jelzett mértéket jóval
meghaladja (50%-kal.)
A vezérigazgatói bejelentés a
érdekvédelem
munkavállalói
újabb eredménye, de ne feledjük:
a 2,5% nem ajándék, hanem a
2000. január-februári munkabe
szüntetéssel kikényszerített meg
állapodás része.

Folytatódott a bértarifa
szakértdi tárgyalása
A bértarifa rendszerrel kapcso
latosan az alábbi témakörökben
egyeztettünk:
- A bérrendszer személyi hatá
lya

ilyen típusú képviselete viszony
lag új.
A példákkal az előadó az érde
kek társadalmi megjelenítésének
többcsatornás törekvését kívánta
bemutatni.
Az érdekérvényesítés célba jut
tatására széles lobbibázis is mű
ködik, mind nemzeti, mind az EU
vonatkozásában. A társadalmi ér
dekegyeztetés keretében a döntési
pontokon a civil szervezetek ér
demben ott vannak, miképp a mun
ka világában a szakszervezetek.

A döntéseknél a képviseletek
véleményét figyelembe veszik,
így a valós érdekek képviselete a
szervezetek működtetése mintegy
társadalmi reflex működik - tud
tuk meg. Bizony keveset tudunk
az EU-ról, nemcsak annak műkö
déséről, ,,közigazgatásáról", de
emberi közösségeiről is.
Csodáljuk erős szolidaritásukat,
társadalmi szervezettségüket, és
hajlamosak vagyunk mindezt jel
lemzőnek felfogni, mintha nem a

időszera kérdései és hírei

- A munkáltatói jogkörgyakorló
differenciálási lehetősége
- A fizetési osztályban történő
előmenetel.
A Vasutasok Szakszervezete el
mondta, hogy a bértarifa rend
szere, hatálya alá minél több mun
kavállalói kört be kellene vonni.
Az egyoldalú- rögzített elvek nél
küli, ellenőrizhetetlen - differen
ciálást a VSZ nem tudja elfogad
ni.

A rendezvény a Göteborgban
májusban megrendezendő
NGO 2001 fórum regionális
előkészítését hivatott
betölteni. Eredményéről
a csúcstalálkozó résztvevőit
tájékoztatják.
tudatosemberi munka eredménye
lenne.
Az üzenet számunkra az, hogy
Skandinávia és az EU állampolgá
rai nem egyéni utakban gondolkoz
nak, nem az egyéni „túlélést" kere
sik, hanem tudatosan szerveződnek.
Önszerveződéseiken keresztül érde
keik több szálon megjelennek a tár
sadalom szövetében és a döntési
pontokon. Érdekeik csorbítása el
len, ha fel kell lépni, nem patika
mérlegen méricskélik érintettségü
ket, hanem tömegesen tiltakoznak mert ma neked, holnap nekem lesz
szükségem a szolidaritásra.
Úgy gondolom, hogy hazánk
ban is el kellene kezdeni a mun
kavállalói képviseletek és a civil
szervezetek együttműködésének
kiépítését, annak érdekében, hogy
a mindenkori hatalom mielőbb
megtanulja: a társadalmi trdek
egyeztetés a közmegegyezés, a
demokrácia egyik alapköve. Az
egész társadalmat kell felemelni
és nem csak egyes rétegeket bol
dogítani mások kárára!
A választó állampolgárt tisztelni és becsülni kell!
Varga
hőmérséklet és a munkavégzés
nehézségének függvényében.

hozképest, de jelentéktelenné ten
ni hiba lenne. A VSZ úgy látja,
Válaszolt a kuratórium:
hogy az inflációt rendszeresen
nem sikerült olyan mértékben
A Vasút a Gyermekekért Ala
csökkenteni, ahogy azt meghir pítványt kezelő kuratóriumnál
dették. Az Európai Uniós bérfel a VSZ még márciusban tárgyazárkóztatás sokáig már nem halo _ lásokat kezdeményezett az ala
gatható, az inflációcsökkenés be pítványhoz tartozó 16 intéz
következtekor - a reálkeresetek mény dolgozóinak 2001. évi el
növekedése érdekében - az éves fogadható szintű bérfejlesztése
bérfejlesztések mértékét még éve érdekében.
kig tartani kell.
A munkáltató részéről egyolda
lúan végrehajtott 8,87%-os bérfej
A melegüzeml munkák lesztéssel szakszervezetünk azért
Hosszas vita folyt a gya
volt elégedetlen, mert az többszö
korlati id6 elismerésér61
esetén kötelező intézkedések rösen alatta maradt a kuratóriumi
A munkáltató kifejtette, hogy a szabályait, szervezési és végrehaj tagcseréket követő tiszteletdíj nö
csökkenő infláció miatt a kötelező tási kérdéseit vitatták meg a szo vekedéseknek.
bértétel-ugrásokra minél keveseb ciális partnerek április 19-én a
A 4/2001. szám alatt a kura
bet kíván költeni. Az életkorkü Foglalkozás-egészségügyi-, Mun tórium elnöke által küldött le
lönbség miatti bértétel-különbsé kabiztonsági és Környezetvédel vélben a VSZ fenti észrevételét
get elegendőnek tartja 15%-ban mi Főosztályon /FMKF/.
,,olcsó demagógiának és hangu
Nézetazonosság volt abban, latkeltésnek" nyilvánította, me
biztosítani (pályakezdő, nyugdíj
előtt álló tarifaérték különbözete) hogy:
lyet szakszerveztünk visszauta
- Az Országos Meteorológiai sított.
A Vasutasok Szakszervezete
szakértői delegációja nem értett · Szolgálattól 11-16 óra közti napi
Tekintettel az idei infláció hiva
időre kell hőmérsékleti előrejel talos, kormány általi átértékelésé
egyet a munkáltatóval.
A MÁV-nál százéves hagyomá zést kérni.
re, a VSZ továbbra is fenntartja
- Gondoskodni kell a meleg tárgyalási szándékát a Vasút a
nyai vannak a gyakorlati idő elis
merésének. Az 1992-1999 között üzemi kockázatok csökkentéséről Gyermekekért Alapítványhoz tar
működött tarifáról vitatható, hogy zárt és szabad térben, a hőmérsék tozó munkavállalók 2001. évi bér
túl�rtékelte-e a gyakorlati idő nö let függvényében.
fejlesztését illetően.
- A pihenőidő mértékét a felek
vekedésének elismerését, azt lehet
mérsékelni az akkori 80-100%- még egyeztetik (10-20 perc/óra) a
Varga Gyuláné

A
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fontosság illant el. Hogy mu
száj pont ezt a filmet meg
nézni, és ma este. Gyanakod
hatnék, hogy a letűnt idő kezére
játszik az én azóta eltűnt saját
időm. Hogy csak vénen nem ére
zem már a sürgető kényszert, de
a mai fiatalok se döntenek már az
zal a régi kétségbeesett határo
zottsággal. Sőt nem döntenek se
hogy. Elmennek lógni a plázába,
s a tucatnyi filmből találomra
megnéznek egyet. Vagy csinálnak
valami mást. Nincs győzelem és
vereség, nincs tét, unott turkálás
van a fárasztóan gazdag válasz
tékból. Naná, hogy nincsen már
jegyüzér. A jegyüzérek piacát a
hiány teremtette meg. Azt a né-

LÁSS, NE CSAK NÉZZ!

lsár es olaj
;

PUBLICISZTIKA

pénztárát, persze nem vették fel a rülmények ellenére si
kagylót. A valós aggodalom mö került-e egy kellemes
gött sokkal mélyebb szorongás · estét kicsikarni a sors
munkált, az hogy mégse sikerül tól.
az este. A ,,nem lehet jó" életérzés
ühöngve lecsapott fészkelt a legvidámabb barakk
tam a telefont. El
minden lakójának mélytudatában.
indultunk. A mozi
S nem neurotikus képzelgés, na előtt hatalmas tömeg. A péni:tá
gyonis valós tapasztalat volt az rablakban ott lógott a tábla: ,,Min
alapja. A rendszer azt ígérte, hogy den jegy elkelt!" Ráadásul egy
ha a köz dolgaiból kimaradsz, a magyar filmnél, hát ez valami
hatalom gyakorlását a kiválasztot egészen fantasztikus lehet! A lány
takra hagyod, cserébe nyugodt, csalódottan és reménykedve né-
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EGY NEM MŰKÖDÖ ORSZÁGBAN

AZ. EMBER MŰKÖDNI AKAR, RENDELTETÉSSZERŰEN

hány jó filmet, ami a városban derűs és biztonságos magánéletet zett. Most kell bebizonyítanom,
ment, sokkal többen akarták meg-· élhetsz.
hogy méltó vagyok rá. Minden
nézni, mint ahányan befértek a
a mosolygós délibáb mindig képpen jegyet kell szereznem. De
moziba. Persze be lehetett volna
csak karnyújtásnyira volt, akkora volt a kereslet, hogy a
ülni egy másik filmre, vagy egy
csak a beázást kellett volna jegyüzérek már elkényelmesed
presszóba, vagy sétálni menni. De még megszüntetni, a mosógépet tek. Nem kínálgatták a portékáju
egy nem működő országban az megjavítatni, fékhengert szerezni kat. A bezárt pénztárablak előtt
ember működni akar, rendelte a Wartburgba, mozijegyet rendel látványosan bosszankodva láza
tésszérűen. Ha moziba megyünk, ni estére, de ezeket a közfelada san figyeltem a tömeget. Végre
akkor nem sétálunk, ha az Erődöt tokat a polgárok és a piac ellenőr egy rosszarcú, bőrkabátos intett.
akarjuk megnézni, akkor nem ér zésétől elszakított állami gazda Odaléptem hozzá. Gyere ki,
jük be mással. Végre volt kivel el ság nem volt képes ellátni. A kicsi mondta, itt nem biztonságos. Az
menni, éppen akadt pénz és idő a jó, a vigasz hedonizmus mind utcán mutatta a két jegyet. A le
mozira, de a jó este reméeye már azok számára elérhetetlen maradt, hető legrosszabb helyre szóltak, s
délután szörnyű aggodalommal akik ügyeikre-bajaikra protekciós kétszer annyit kért értük, mint
töltött el. Úgyse kapunk jegyet, vagy piaci külön megoldást nem amennyibe a legdrágább került.
hisztiztem, miközben már egy fél találtak. Az is a leleményességen Szó nélkül fizettem.
órája próbáltam_ felhívni az Uránia és a szerencsén múlott, hogy a köAz előadás után a lánnyal lett
-----------------------------------------,
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anult kollégám állítása szerint az alábbi tör
ténet szóról szóra úgy esett, ahogy itt áll. A
szentesi fűtőház motor- és vonatvezetői még·
a háború előtti években egész napos fordában
utaztak az Orosháza-Mezőhegyes-Mezőtúr vi
szonylatban közlekedő motorvonatokkal.
A vonat személyzete a pihenőidejét mindig az
orosházi laktanyában töltötte. Ide küldték utánuk a
vasutas feleségek a névvel ellátott ételhordókat kü
lönféle finomságokkal, kinek-kinek szája íze szerint.
Az ebédet természetesen érkezésük szerint, eltérő
időben fogyasztották el a kollégák.
Az idősebbek mindig kitaláltak egy-egy ártatlan
tréfát a legfiatalabb, a legkésőbben érkező rovására.
Szóba került egyszer egy régebbi történet, amikor is
az egyszeri ifjonc kolléga mákos nudliját cérnával
egybefűzték az utolsó darabig, mondván: így csele
kedett Münchausen báró is - a mese szerint -, mikor
vadlibákra vadászott.
A megtréfált kolléga vette a lapot, és egyenként
lefűzte a rengeteg nudlit, mutatván a cinkos társa
ságnak, milyen rendes a felesége, gondoskodott róla,
nehogy akár egy is elvesszen.
Ezúttal a Csibinek becézett kolléga érkezése volt
várható, őrá - mint megállapították - káposztás cve
kedli várt. A cvekedli cseréjét egyhangú helyeslés
fogadta. Csibi barátja egészen véletlenül mákos nud-

T

egy szép esténk. Az
Erőd is jó mozi volt.
Nyugati milliomo
sok fizettek be egy
háborús játékra, ami
persze élesbe for
dult. Ma, a hátbor
zongató délszláv há
borús turizmus, a
festékpisztolyos
egymásra lövöldö
zés, a túlélő túrák divatján
borzongva
csodálkozva már látom, hogy az l
alkotók megsejtették: a jól műkö
dő rendszerrel meg az a baj, hogy
unalmas, s az unalom a legalpá
ribb indulatokat hívja elő. Ilyen
ko, koli ogy kis álhábo,ú, koll a

AZ EMBEREK
LÁTJÁK MÁR,
AMI A POLITIKA
KULISSZÁI ELÖTT
ZAJLIK,
AZ MŰBALHÉ.
SENKI NEM
LEPLEZÖDÖTT LE,
DE ALIG MARADT
TISZTA VALAKI.

0

lit kapott o!fuonról, és rögtön ráállt
a cserére. Igy gazdát cserélt a két
egyforma ételhordó.
Csibi az érkezése után csodálkoz
, va, de jóízűen elfogyasztotta a má
kos nudlit. Ugy emlékezett, hogy felesége mintha
káposztás tésztát - kedvencét - ígérte volna. No,
majd otthon tisztázza. Az edény elmosása termé
szetesen az asszonyra várva került a táskába. A jó
étvágyat kívánó kollégák megnyugvással látták az
események ilyetén alakulását.
Az ételhordó látványa áramütésként hatott Csibi
nére. Ugyan vajon ki lehet az, aki rajta kívül jól
tartja az ő hites urát Csibi a nekiszegezett kérdésre
csak hebegett-habogott, még a káposztás tészta rek
lamálása is belészorult. Barátunkat szorult helyzeté
ből a vihogva érkező kollégái húzták ki.
Állítólag később már Csibinek is támadtak ötletei.
Öreg napjaiban még mindig vonatvezető volt egy
kori barátunk. Fiatalabb kollégái már régen'bácsinak
szólították. Látván kedvetlen zárkózottságát rá-rá
kérdeztek. Mi a baj, miért szomorú.Tudjátok, az én
koromban már semmi sem a régi. Mikor olyan fiatal
voltam, mint ti, és szolgálatba készültem, mindig ótt
lebzselt az asszony mellettem. Mit pakoljak, édes
uram? Jó l�sz egy kis sonka, kolbász, odategyem a
csirke combját, mellehúsát? Hát cigarettád van-e?
Most meg nekem kell kérdezni, üres táskával men
jek-e szolgálatba.
Ott van a tegnapi mákos nudli maradéka, vigye
azt, vénember, kapom a rövid választ.
Harminc éve csak nudli, nudli, biztosan nem hitte
a cserét.

Hegedüs Károly

műbalhé, a festett vér, s a dolog
attól válik igazán izgalmassá, ha
nem lehet tudni, hogy meddig
tart, és mikortól fajul el a játék.
agyarország már tíz éve
nem erőd, nem rés és nem
erős bástya a szocializmus
falán. A kapitalizmus működik, de
csak annak, aki meg tudja fizetni!
A hatalomra került fiúk őket, a
háromgyerekes rózsadombi, de
legalábbis budai nagycsaládokat
támogatják. És sok településen
van „Buda" meg „Rózsadomb".
Hogy híveik el ne unják a jót, a
kirekesztetteknek meg, ha a ke
nyerük egyre kevesebb, legalább
legyen látványos cirkusz, s akadjon bűnbak is, ezért a fiúk egy
folytában harcolnak az áruló, az
idegen, a komcsi, a liberális, a
nemzetellenes ellenzék ellen. Fes
tékpisztollyal besározzák és ösz
szeolajozzák. Azok meg visszalő
nek, és van mivel: autópálya épí
tés, nemzeti színház, megfigyelési
botrány, Fidesz közeli cégek kétes
ügyei, a törvények kijátszása. Az
a baj, hogy az emberek látják már,
ami a politika kulisszái előtt zaj
lik, az műbalhé. Hogy senki nem
lepleződött le, de alig maradt tisz
ta valaki. S igaz, hogy csak négy
évenként, de a választásokon csak
beleszólhatnak a köz dolgaiba. S
most ez az egyetlen lehetőség.
lgondolkozott-e a Fidesz ve
zetése, hogy ellenzékbe szo
rulva mi történne velük? S ha
tét, a felfokozott harci hangulatban, majd a lenni vagy nem lenni
lesz, születhetnek-e józan dönté
sek? Meddig nyirbálhatók tovább
az eddig is semmibe vett demok
ratikus játékszabályok?
alsejtelmek helyett jó lenne
inkább tovább nosztalgiázni
a jegyüzérek letuntén, s bé
késen cikizni a mai fiatalokat,
hogy nekik semmi, még egy jó
film se fontos igazán.
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Erdekvéd6 sportvezető

A

Debreceni Lokomotív Sportegyesület elnóke az a Vida Péter, akit
els6sorban a Vasutasok Szakszervezete Pályagazdálkodási lntéz6
Bizottságának titkáraként ismernek.
Most „sportos oldaláról" mutatjuk be 6t.

- Iskoláskoromban - meséli Vida Péte r több sportágat is kipróbáltam, különböző
sportegyesü letekben versenyszerűen úsztam
vívt.pn, kézilabdáztam és futballoztam. A lab�
darúgás lett éle tem nagy szerelme, amit már
több évtizede játszom. Van még egy mániám,
a windsurf, amire sajnos csak nagyon ritkán
van lehe tőségem a Balatonon. A sportszerete t
családi örökség. Édesapám labdarúgó játékvezető volt, de e gye temista lányom, Virág is
rendszeresen sport hároméves kora óta. Je len1eg a Magyar Divat és Sporttánc Szövetség válogatott sportolója.

visszatérő - hagyo
mánnyá vált. A sportnak
nagy az összetartó ereje.
Ezt valós�ínűleg így ítéli
meg a MAV Rt. vezetése
is, e zért szervezett orszá
gos tömegsport rende z
vényeket a vasutas dol
gozók számára a 2001.
évi vasutasnap tiszteleté
re.

. ü lni a széke me n, nyüzsgök,
mozgok, szerve zke dek, min
dig csinálnom ke ll valamit.
Ez a sportban is így jele nik
meg. Ke vesen tudják, hogy
i gen sokfél e társadalmi funk
cióm volt a labdarúgásban.
Több évig vol tam a De breceni Városi Labdarúgó Szövetség e lnöke, a megyei Labdarúgó Szöve tség elnökségének, valamint az MLSZ kispályás elnökségém,k tagja.
Ezen
időszak al att a Népsta_
dionban számomra is egy
mások által nem használható
ü lőhe lye t bi ztosítottak. Erre
nagyon b··s
u zke vagyok. Ekkor szere ztem meg
a Te�l?eye lési Egyetem labdarúgó edzői di plomáJat is. 1997-ben megválasztottak a Vasutasok Szakszervezete Sportbizottsága vezetőjének. Ekkor szüle tett meg a fej emben a gond�lat, h<;>gy a V SZ-ne k is szüksége le nne egy
kozpontt sportnapra, a vasutasnapi ünnepségekhe z kapcsolódva. Az ötlet megvalósult, mivel dr. Márkus Imre elnök és Győri István akkori, a sportot felügyelő alelnök is támogatta
az elképzelésemet, és rám bízták a sportnap
megszervezését. A rendezvény sikere se n létre jött és nagyon népszerű lett a vasutas dolgozók körében, � 1998 óta immár _ évente

• Es a Lokomotív Tó-

megsport Egyesület?

Az egyesüle tet
1992-ben
alapítottam
néhány
megszállott
sporttársammal, a D ebrece nbe n. lévő mikrosportpálya megmentése
e'rdek e'ben. Ez a ke't salakos ke 'zilabdapályából
és kontén eres öltözo7cből álló létesítmény főként társadalmi munkával épült vagy húsz éve,
és a debrece ni vasúti csomópont dolgozóinak
• Miként lett sportköri elnök?
és család�agjainak sportolási igény eit szolgálta. Ekkonban az ü zemeltetését a vállalat és a
- 1971. augusztus 24-én léptem MÁV szolszakszervezet közöse n vége zte , majd a 90-es
gálatba, és szeptemberben már futballoztunk
éye kben már senki sem akart további pénzt ad
Debrece n város kispályás labdarúgó bajnoksáru a sporttel ephez. Ekkor vette át az ü zemel
gában. E rövid idő alatt megszerveztem az
te tését a Lokomotív TSE és máig működteti
Epítési Főnökség futballcsapatát. Ugyanígy
önerőből, vállalati támogatás nélkül azt. Sze 
szervezt,em egy másik futballcsapatot a debre rényte lenség nélkü l mondhatom, hogy a Lo
ceni MAV Igazgatóságba való áthelye zésemet
komotív TSE biztosítja a de brece ni és a D eb
követően. Alkatomból adódóan sok isme rőrecen környéki vasutas dolgozóknak, és nem
söm, barátom van, és nem tudok nyugodtam
----------------------------------l- c!� az egye �ületi tagoknak, a sportolási le hetosege t a MAV Rt. helyett!
,
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1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 37.
Tel.: 301-0670; 301-0671, 475-0707; fax: 102-es mellék

Gyógyuljon · üdülve!

Várunk minden gyógyulni és pihenni vágyót
a Vasútegészségügy; Kht. gyógyszállóiban!

• HEVIZ: 22.500 Ft/fő

7 napos (6 éjszakás) turnus, páros jelentke
zés esetén félpanziós ellátással.
A Tófürdőtől 200 méterre található szanató
riumban teljes körű mozgásszervi rehabilitáció
val várjuk 1<edves vendégeinket.
Kirándulási lehetőségek a Balatonhoz, Bada
csonyba és Keszthelyre.
8380 Hévíz, Erzsébet királynő u. 1. Tel:
83/341-368; Fax: 83/545-989; Üzemi telefon:
07/4551.

• BALATONFURED: 22.500 Ft/fő

7 napos (6 éjszakás) turnus, páros jelentkezés esetén félpanziós ellátással.
A Balatontól pár száz méterre, egyedülálló
panorámájú, balkonos szobákba várjuk a szív
és érrendszeri betegségekből gyógyulni kívánó
és pihenésre vágyó vendégeinket.
Kirándulási lehetőségek a közeli Tihanyba és
Veszprémbe.
8230 Balatonfüred, Mikes K. u. 1.;
T.el.: 87/343-444; Fax: 87/343-107;
Uzemi tel.: 07/8157.

• HARKANY: 14.400 Ft/fő

7 napos (6 éjszakás) turnus, páros jelentke
zés esetén.

Étkezés igény rendelhető szerin t a gyógyszál
ló éttermében (reggeli 200 F t , ebéd 600 Ft , va
csora 400 F t, ezekből az árakból nem áll mó
dunkban további kedvezményeket biztosítani)
A főleg reumatikus, mozgásszervi és bőrgyó
gyászati betegségeket gyógyító fürdő közvetlen
szomszédságában található családias hangulatú
gyógyszállóban egyszerre nyílik mód a gyógyu
lásra, üdülésre és pihenésre. Kirándulási lehe
tőségek Pécsre, Siklósra és Villányba.
7815 Harkány, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.;
Tel.: 72/580-065> Fax: 72/480-107.
Elhelyezés kétágyas, színes 1V-s, hűtőszek
rényes, zuhanyzós szobákban.
A vendégek a szállók parkolóját térítésmen
tesen használhatják.
A fürdőhelyeken lehetőség van fürdőkúra és
a gyógykezelések térítésmentes igénybevéte
lére, melyekhez a beutalót a szakorvosától kell
előzőleg kérnie.
Az. idegenforgalmi adó (kb. 300 Ft/fő/éj) a
he\yszínen fizetendő.
Udülési csekket elfogadunk.
A listaárakból a MÁV alkalmazottak és csa
ládtagjaik 10% kedvezményt kapnak.
Az. üdülés megkezdését megelőző 1O nap va
lamelyikén történő jelentkezés esetén (last mi
nute akció) további 10% kedvezményt adunk.
Honlap: www.healthplan.hu

• Sikerek?
_ - Legnépese bb a labdarúgó szakosztályunk,
négy Lokomotív csapatunk játszik a városi
kispályás bajnokságban, de van még testkon
dici onáló, asztalitenisz, lábte nisz, sakk, termé
szetjáró és a!l é�ai szakosztályunk is. Meg-.
alakulásunk ota sikerrel veszü nk részt a Ma
gyar Vasutas Sportközpont által re nde zett or
szágos tömegsport-döntőkön. Futóatl étáink
évek óta kimagasló eredménye ket érnek e l a
külföldi, e lsősorban a belga és a francia
· hosszútávfutó ve rse nyeke n, ahová re ndszeres
meghívásokat kapunk. Az egyébként jól kar
bantartott és szépen gondozott mikrosportte le
pünk rendszeren he lyt ad a csomóponti vas
utasnapi spt>rtrendezvénye kne k csakúgy, mint
az egyes szakmák, a TEB, szakigazgatóság,
gép�sze ti szakigazgatóság országos rendezvé
nyemek. Már több alkalommal is i tt re ndezték
a Vasutas Sportközpont által szervezett orszá
gos vasutas labdarúgó döntőket.
• Hogyan látja az egyesület és a vasutas tö

megsport jövőjét?

- Az egyesület működtetési és a sportl éte 
sítmény fenntartási, ü zemel tetési köl tségei az
utóbbi éve kben nagyon megeme lke dtek, s ho
vatovább már saját e rőből, vagyis például a
tagdíjakból, a bérleti díjakból, a pályázatokon
nyert összegekből nem leszünk képesek e zeket
kigazdálkqdni . Szükségü nk lesz tehát arra,
�ogy a,MA Rt-től valamilyen segítséget kap
junk. Ugy erzem, hogy erre rá is szolgáltunk
hiszen tíz évig úgymond egy fillérjébe sem ke�
rül tünk a vállalatnak, annak e lle nére 1 hogy
váJ!alati érde ke ket is képviseltünk. Ismerem a
�A Rt._ sportkoncepcióját, ami a jövőben,
nehany kie melt vasutas sportegyesü let támo
gatása me llett, a dolgozók szabadidős és tö
megsport te vékenységére he lye zi a hangsúl yt.
Remélem, hogy e z a val óságban is így lesz,
és az i lyen kis egyesületek, mint a miénk for
ráshiány mi att ne m szűnne k meg.
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Szakszervezeti szemmel
a baloldalon

S_Z_A
K
EZ_ET--'-._P_O_LIT_I_KA
_ S_Z_ER_V_

tebb oktatási formák, a kötetle
nebb politikai fórumok erre egya
ránt alkalmasak.
A szakszervezeti sajtó (a nyom-

„Ami a magyar szakszervezetek irányzatát illeti, ezt is a
viszonyok szabták meg. . . . . . a munkások által alkotott és
rok, tánckarok, szakszervezeti minden üldözésnek ellenálló sz,rvezetek természetszerűleg
tisztsé � L · �tüa, szakszer azon pártot támogatják, amely a munkások politikai jo
vezeti saJt sorozatai, bizalmi ve gáért, munkásvédelemért és munkásbiztosításéi1 küzd."

A

foglalkoztatási struktúra
radikális átalakulása, a
hagyományos
fi�(ll.
munkakörök, a klasszi télkedők stb.), ami fenntartotta a
kus szakszervezeti formák mó közös oldalhoz tartozás érzését.
dosulása napjainkig nem zárult Az ágazati, szakmai, területi szak
le Magyarországon. A folyamat szervezeti rendezvények, majáli
nem szerves fejlődés eredménye sok, munkásakadémiák, szakmai
ként, hosszú évtizedek alatt, a jó napok felelevenítése, történelem
léti társadalom valamilyen szint klub, a közösségkeresés elevene
jén történik, hanem a politikai és . dő formái.
gazdasági átalakulással egyidő
Számtalan helyen fogalmazódik
ben, kényszerűen rövid idQ alatt. meg a szakszervezeti tisztségvise
A társadalmi áldozat elmúlt évti lőkben és a tagokban, hogy nem
zedeire rakódik rá a létbizonyta tartható tovább a szakszervezetek
lanság, a munkahelyek elvesztésé leszűkített, pártokban való gon
nek eddig még nem ismert mére- dolkodása. A távolabbi és a közeli

zö' politizálás helyett a folyama dász-, postás-, vasas-, vasutasla
tos bekapcsolódás lenne az, amely pok vagy az MSZOSZ Infó hamegnyitná az embereket, hogy . sábjain újra és újra felmerül a pár
véleményt mondjanak, hogy meg tok és a szakszervezetek kapcso
fogalmazzák és kimondják érték latának elemzése. Az is tény,
vállalásukat. Az ő szemszögükből hogy vannak olyan parlamenten
nézve, velük közösen szükséges kívüli pártok, amelyek keresik a
megfogalmazni a paradigmákat a kapcsolódási pontokat a szakszer
modernizáció, az Európai Unió vezetekhez. A Kerkai Jenő Kör
hoz való csatlakozás egymással ben rendszeresen tal.álkoznak
egyébként is összefüggő kérdései azok a keresztény értékrendet ma
ben.
gukénak valló szakszervezeti
A szakszervezeteket, a munka- tisztségviselők, akik képesek kö-

A „JOBB" KÖRÖKBEN NEM ELÉG ELFOGADOTT A SZAKSZERVEZET
te, s az áldozatért hozott haszon
csak egy kis réteget ,,illet meg".
A munkavállalók tömege ki
szolgáltatottan kellett, hogy vé
gigélje a gazdasági és politikai
rendszerváltást. A hatalmas mun
kanélküliség, a privatizáció elle
nőrizhetetlen folyamatai lehetővé
sem tették tehát, hogy a szakszer
vezetek a nyugat-európaiakhoz
hasonlóan részesei lehessenek a
gazdaság- és a szociálpolitika for
málásának.
Az átalakuló szakszervezetek
nek szinte azonnal szembe kellett
nézniük a gazdasági átalakulás, a
technikai váltás nehézségeivel,
miközben létükért harcoltak a
szakszervezet-ellenes törvények,
a szakszervezetek közötti áldatlan
harc éveiben. Létszámukban meg
tépázva, helyzetükben elbizonyta
lanodva mégis napjainkban is az
egyik legjelentősebb szerveződést
jelentik. Megmaradt néhány nagy
hagyományú közösségi forma
(vasas művelődési házak, énekka-

múltban, de a jelenben is érzékel
hető, hogy a baloldalon megfogal
mazódik „a szociáldemokrata pár
tok természetes szövetségese a
szakszervezet" című tétel. Ez igaz
ugyan, de a szakszervezet a leg
jobb indulatú politikusok, értelmi
ségiek számára is esetenként még
mindig egy megfoghatatlan „tö
meg". Tapasztalható az is - ami
szintén nem új keletű -, hogy nem
csak a liberális értelmiségi gon
dolkodásban, a „jobb" körökben
nem elég elfogadott a szakszerve
zet. Ők inkább „nyitnak" a civil
szervezetek felé, amelyekbe bele
képzelik a szakszervezetet is. (Ez
persze még mindig jobb, mintha
teljesen elfelejtik.)
Az, hogy Magyarországon a
politikai rendszer főszereplői a
pártok lettek, még inkább szüksé
gessé teszi, hogy megtaláljuk azt
a közeget, amelynek van vélemé
nye a körülötte lévő világról. A tá
volságtartó, a választások környé
kén a szakszervezeteket „felfede-

Az EXPLORER Vasutas
V iláfdáró Klub
2001. évi programterve
Amszterdam:_____ április 27-30.
Luxemburg: ______ április 28-30.
Innsbruck: ______ június 02-04.
Szardínia (Korzika): ___ június 14-től ·
Krakkó: _______ július 06-08.
Prága, Varsó:_____ július 13-16.
Az utakkal kapcsolatos további információk:06/27-51-es
vasúti telefonon minden kedden 8-16 óráig, valamint a
06/30/9634-325 mobilszámon.

vállalókat nemcsak a gyökerek,
nemcsak a nemzetközi minták,
hanem a piacgazdaság adta lehe
tőségek és körülmények is a szo
ciáldemokrata értékeket vállaló
párt(ok) mellé állítják. Az a tény,
hogy a tagság jelentős része, de a
nem tagok körében is elfogadott
a nézet: politikától függetlenül
nem lehet létezni, azt is jelenti,
hogy még kritikusabban figyelik
a parlamentben, az önkormányza
tokban tevékenykedő szakszerve
zeti tisztségviselőket, azokat is,
akik hajlamosak elfelejteni szak
szervezeti múltjukat.
Ma már természetes, hogy a
szocialisták a munka világát érin
tő rendezvényeikre meghívják a
szakszervezetek képviselőit, s ez
fordítva is így van. Az is jól ér
zékelhető, hogy a napi politika
számos olyan kérdést vet fel,
amelyek megbeszélése, lereagálá
sa nemcsak a szakszervezeti tiszt
ségviselők, hanem a tagok és nem
tagok körében is igény. A kötöt-

zös pontokat találni legalább a
munkahelyi szintű érdekvédelem
ben. A közös pontok keresése a
Munkáspárt és az MSZOSZ mun
kásplatformja között nem igényel
különösebb magyarázatot; termé
szetes dolognak tekinthető.
A Magyar Vasutas hasábjain
már írtam a múlt azon tanulságai
ról, melyek a pártok és a szak
szervezetek együttműködéséről
szóltak. Emlékeztetőül csak azt
ismételném, amit Jászai Samu fo
galmazott meg 1911-ben A szak
szervezéti mozgalmak fejlődése
és irányzatai című írásában:
„Ami a magyar szakszervezetek
irányzatát illeti, ezt is a viswnyok
szabták meg. ..... a munkások által alkotott és minden üldözésnek
ellenálló
sz..ervezetek termé
szetszerűleg awn pártot támogat
ják, amely a munkások politikai
jogáért, munkásvédelemért és
munkásbiztosításért küzd. ... "

lux

Villáminterjú

a VSZ legutóbbi kongresszusán

Zlati Róbert

Várpalota Állomásfőnökség szb-fítkára

- A:z. nem lehet, hogy a szakszeNezet ne politizáljon - véle
kedik az interjúalany. - Az. a kérdés azonban, hogy
párt(ok)hoz kötődjünk vagy sem, illetve melyik párthoz kö
tődjünk, ennek eldöntése nem egyszerű dolog, mert több
�empontot kell figyelembe venni és mérlegelni.
Ugy gondolom, hogy a szakszeNezetek - helyzetüknél és
rendeltetésüknél fogva - baloldali elkötelezettségűek, illetve
azoknak kell lenniük, mondom ezt akkor, amikor magam is
tudom, hogy ez az egész problémakör vitatott, nagyon
megoszlanak a vélemények. Már csak azért is, 1'}1ert a túl
zott elkötelezettség sem jó, visszatetszést kelthet, ezért ezek
kel a kérdésekkel csínján kell bánni, az adott körülmények
tiszteletben tartásával, a realitások talaján.kell maradni.

_KA_-R_P_I\T_I_S_Á_N_DO_R_R _O _VA_J_A __________
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viszanyok, minden helyzetben
megbízhatóan működő jogállam,
a helyzet magaslatán álló politikai
pártok. A fejlődés azonban remél
hetően tovább halad a polgári de
mokrácia, a jogállamiság megerő
södése felé. Ezért az érdekérvé
nyesítésnek a jogi lehetőségeit
kellene kiterjeszteni.
Ma már jelentős érdeksérelem
véli Várnai Ferenc,
Közszolgálati Szakszervezetek
nélkül nem lehet megváltoztatni
az alkotmányos berendezkedést.
Szövetségének ügyvezet6je
Pedig véleményem szerint az
rra a kérdésre, hogy politi közös cél érdekében létrejött, te sát is elvárhatja. Ez pedig hitel egyik lehetséges megoldás a két
vesztést okozhat a szakszervezeti kamarás parlament lenne, amely
zálGa)nak-e a szakszerve hát alkalmi, vagy tartós legyen.
zetek, az interjúalany az Dilemma az is, elvárható-e egy tagság körében. Számolni kell az ben a szakszervezetek is helyet
alábbi választ adta:
hatalomra került párttól, hogy fo zal is, hogy egy kormányváltással kapnának. Kerülhetnének a tör
- A kérdés kényes és a válasz lyamatosan teljesítse a szakszer az adott szakszervezet(ek) előző vényhozásba még választási párt
nehéz, de időszerű. Abból indul vezetek - sokszor a kormányzati kötődésük miatt a kegyvesztettség alakításával is, ennek a,zonban kenék ki, hogy nincsen kizárólag érdekektől eltérő - igényeit. Ha állapotába kerülhetnek.
-vés az esélye.
steril szakszervezeti tevékenység, ezt nem teszi meg, akkor.elbírja-e
Ma már, enyhe túlzással, szinte
Bármilyen pártot is válasszon
nem lehetséges az izolálás. A a szövetség?
egy adott szakszervezet, mérlege mindent törvény szabályoz. A
szakszervezetek, főleg országos
Kit válasszon a szakszervezet, lendő, hogy milyen szerep jut az munkavállalók érdekeinek védel
szintű jelenlétük sok szállal kötő ellenzéki pártot? Ez könnyebben egyéni ambícióknak, az egyéni ér me is megérne egy egységes ér
dik a politikához. Erre két példa, vállalja a szakszervezeti érdekek dekeknek. Joggal tehető fel az a dekvédelmi törvényt, amel.y pél-·
amely elsősorban a közszféra képviseletét, a szószóló szerepét. kérdés, hogy a pártlistán parla dául előírná a költségvetéshez
szakszervezeteit érinti: viszonyuk Ugyanakkor a valós befolyása ke- mentbe jutott szakszervezeti veze- igazodóan a közszférára vonatko-

POLITIZÁLJANAK-E A SZAKSZERVEZETEK?

A szakszervezetek befolyást,
a pártok hatalmat akarnak
- �·-
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HATALOMRA JUTVA VISZONT A KORÁBBAN TETT ÍGÉRET KÖTELEZD-E?
zó „kollektív" szerződés kötését -a
a kormányhoz, részvételük a tör
munkáltató kormánnyal, illetve
vények előkészítésében.
intézményeiv.el. Végiggondolan
A szakszervezetek programjá
dó, hogy mit lehet profitálni ab
nak, tevékenységének vannak te
ból, ha lesz lobby-törvény. Mit
hát politikainak tekinthető elemei.
használhat ez a szakszervezetek
Ezek rokoníthatók politikai irány
nek az érdekkijárásban?
zatokkal, pártprogramokkal. Véle
ményem szerint ez kiküszöbölhe vés. Hatalomra jutva viszont a ko tőket a mandátumuk korlátozza,
vagy többletlehetőséghez jutot
rábban tett ígéret kötelező-e?
tetlen.
Végkövetkeztetés: óvatosságot
tak.
A
szaksze
rv
ezetek
persze
vá
A pártok politikája is meghatá
ajánlok a pártpolitikához való
Kétségtelen, hogy egy mai üd
rozott közösségek érdekeinek, laszthatnak partnerként kormá
viszonyban. Jobb inkább a
vös
gyakorlatot, vezérlő elvet
nyon
lévő
pártot
is.
Akkor
azon
akaratának érvényesítésére 'irá
függetlenség minden irány
nyul. Céljuk, hogy megszerzik a ban felmerülhet a vád: kollaborál, nem lehet levezetni sem a szak
ban, mint elkötelezettség egy
hatalmat azok támogatásával, „sárga" szakszervezet. Ráadásul szervezetek „őstörténetéből", sem
felé. Persze, ez azért nem zár
akik érdekeinek érvényesítését cserébe a kormány a kevésbé nép az utána következő korszakokból.
ja ki a beszélő viszonyt.
vállalták. Ezen a ponton azonban szerű intézkedéseinek támogatá- Még mindig nincsenek kiforrott
már eltér a szakszervezetek és a ,--r-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
pártok célja. Leegyszerűsítve: a
legutóbbi kongresszusá. n
szakszervezetek befolyást, a pár- I Villáminter1·ú a
tok hatalmat akarnak. Éppen ezért
kapcsolatot olyan politikusokkal és pártokkal, akik
a nagyobb dilemma a szakszerve Papp Józsefné,
s amelyek negatív szereplői a rádiónak, televíziónak,
zetek és a pártpolitika kapcsolata. a Miskolci Csomóponti Állomásfőnökség
az írott sajtónak. Ezt azért tartom fontosnak, mert
Még pontosabban a szakszerveze szb-titkára:
taglétszámunk jelentősen csökkenne, ha a média ne
tek és a politika főszereplői, a
- Az egyszerű szakszervezeti tag nézőpontjából gatív szereplőivel létesítenénk kapcsolatot. Mind
pártok közötti kapcsolat milyen
sége. A válaszhoz sok szempontot ítélve úgy látom, hogy a szervezétt dolgozókhoz el azonáltal fontosnak tartom a politikát, szükségét ér
kell mérlegelni. Vegyük ezek kö jutó információ a nagypolitikáról, egy csatornán ér zem a politikai kapcsolatoknak. Azt, hogy a parla
kezik: a médián keresztül. Ez viszont egyoldalú. mentben és az önkormányzatokban megfelelően kép
zül a fontosabbakat.
Nem
a munka világáról szól. A média azt ragadja viseljék a munkavállalók, a nyugdíjasok érdekeit, a
A szakszervezetek vezetése,
tagsága politikai szempontból ál meg, azt emeli ki, ami számára érdekes. Mi viszont szakszervezetek törekvéseit.
talában nem homogén, pártkötő csak akkor válunk érdekessé, ha sztrájk van. Akkor - Mit gondol arr61, a szakszervezeteknek egytorma tá
désük sokszínű lehet. Így a lesz ,,hírértékünk", ha valami rendkívüli történik a volságot kell tartaniuk a pártokt61?
pár(t)választás óhatatlanul belső házunk táján, ha valamivel felhívjuk magunkra a fi
- Nem. Azt gondolom, hogy a szociálisan ézékeny
ellentéteket szül. Hasonló szem gyelmet, mint például a március 24-én, a Hősök te
pártokkal - éppen a munkavállalók érdekében - szo
pontok miatt akadályozója lehet a rén megtartott országos demonstrációval.
rosabb kapcsolatokra kell törekednünk.
szakszervezetek, konföderációk
- Miért van ez így, mi a megoldás?
együttműködésének.
- Milyennek látja a szakszervezeti vezetó'k tájékozott
- Lejáratódik a politika, a pártok hitelüket vesztik.
A másik kérdés, hogy lehet-e
ságát, politikai kultúráját?
önzetlen segítséget kérni a pártok Csökken a bizalom a politikusok iránt, s ehhez a
- Ez nagyon különböző. Szakszerve
tól. A politikában ugyanis isme média is hozzájárul. Kevés olyan politi
zeti
titkárok között is van olyan - tisz
retlen az önzetlenség, érdekszö kus kap szót, aki bemutatja tisztességes
Lejáratódik
telet a kivételnek -, aki nem tájékozott
vetségek köttetnek; a valamit-va munkájának valós eredményeit. Erre
a politika,
a politika világában, s ezért nem is vi
lamiért elv érvényesül. Újabb azonban nem vevő a média, sokkal in
taképes, nem egyenrangú partner a tár
probléma, hogy ha mégis megva kább a botrányokra, a különleges esetek
a pártok
gyalóasztalnál.
lósulna az együttműködés, az re. Ezek a tények arra intik a szakszer
- kárpáti csak ideiglenes, egy akkor adott, vezeti vezetőket, hogy ne keressenek hitelüket vesztik
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Ladányi András:
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1 „ Élj Tiszta Tüzeidben"

VáciMihály „a sokaság fia",
aki a nyírségi tanyavilágból jött
,,szelíden mint a szél", és sze
retettel szólt „a szegények hama negyven, ötven és hat- talmáról", aki bíztatott, hogy „még
vanéves �oros_ztály tudatá- . nem elég". ,,Tisztít•é jo" volt - úgy
ban Váci Miliály (1924-i,!fll€Jt'mint a „százhúszat verő szív".
1970) neve, költészete fogaVáci Miliály harmincegy éve ha
lom. A húsz és harmincévesek nem ]ott, több mint tíz éve nem adták ki
biztos, hogy hallottak róla. A Nem- műveit.
zeti Tankönyvkiadó gondozásában
Ladányi Andrásnak köszönhetően
1994-ben megjelent "Kortárs Ma- szellemisége, ha közvetve is, ismét
gyar Irodalom 1945-től" nem említi megérinthet minket.
Váci Miliály nevét.
Az interjúkötetben a kor- és páAz 1993-ben megjelent „A Ma- lyatársak, a barátok, a kollégák,
gyar Irodalom Története 1945-91- az élet legkülönbözóöb területein
ig" nem tartalmazza Vácimunkássá- alkotók (írók, költó1c, művészek,
gát, és sorolhatnánk, honnan ,,,fel ej- festó1c, szobrászok) vallanak Váci
tették" ki a költőnagyságot. Ugy tű- Mihályról - emberségéró1, elköte
nik, mintha Váci művei indexen Jezettségéről, fáradhatatlanságáJennének.
ról és a korról, melyben éltek.

Váci Mihály

A

VÁCI

0

MIHÁLY:

Építs

tetőt

Az alapot mélyre lerakták.
Te emeltél rá falakat.
Reád doíne, ha nem folytatnád.
Eltemet, amit abbahagysz.
A ház azé, ki betetőzi.
Másra hagynád? - Majd kizavar.
Mire építsz: - tiéd az ősi
telek, s mit raktál rá - a fal.
Tetőt fölé! - ha gerendának
magad feszülsz is - magasan.
Csak építsz? - Foglald el hazádat,
mert gürcölhetsz benn hontalan.
Építsd magad! - egymásbaillő,
kegyetlenül kiszámított,
egymást égre tartó, feszítő
gondolatból boltozatot.
Építsd magad: - akár a kristály
rendeződik tökéletes,
belül ható törvényre tisztán:
-jövője rég örökletes.
Építsd világod: - lenn a mélyben
tervezi lombját a gyökér;
tudatos rendszere készen,
mire győztesen fénybe ér.
Építsd magad - mint csont a testben észrevétlen: - a szervezet
köréd rendeződik - s te csendben
örök jövőd így szervezed.
Csak annyi légy, mint a kés éle.
Ne látssz, ne légy, helyet ne kérj.
- A bajban ott leszel a kézben,
- s ha szegésre kész a kenyér.

ELISMERÉS

„Ami a legnagyobb hatással volt
rám, az Vácinak a temperamentu
ma, igazságkereső szenvedélye és
munkaláza. Reggeltoi estig csak a
közügy volt a dolga. "

/Farkas László kritikus/

,,Mint ember milyen volt?
Kedves, szerény, dinamikus ele
ven jó eszű, jó szívű megnyerő.
Mint barátot a szívembe fogadtam,
mert nyíltszívű kedves és nagyon
szeretetre méltó ember volt."

/Illés Lajos irodalomtörténész!

,. Váci Mihály versei azt munkál

ják, amit és is szeretné¾: ébren tar
tani egy nemzet igazságérzetét, fo
kozni · a lélek védekezőképességét"

/Baranyi Ferenc költő/

Váci szerette az embereket, pár
tolta gondjaikat, vágyott megbecsü
Jésükre, mint írta Legenda című

versében: ,,Akit a nép ajkára vesz/
vállára veszi azt, / akit a nép vál
lára vesz, / szívébe zárja ·azt, / akit
a nép szívébe_ zár, / nem hal meg
soha az"
Ladányi András új műve több a
Váci Miliály legenda útra bocsátá
sánál, megerősítésénél; tíz év iro
dalmi közéleti korrajzát is adja.
A munka izgalmas olvasmány,
tiszta élmény az irodalom- és az
igazságszeretők kezében.
Köszönet érte a szerzőnek, Ladá
nyi Andrásnak. (A kötet a Bánya
munkás szerkesztőségben meg
rendelhető. Telefon: 351 7758.)
Gratulálunk Ladányi Andrásnak,
aki irodalmi munkássága elismeré
séül 2001. 04. 28-án MSZOSZ MűvészetiDíjban részesült.

VM

Gratulálunk!-
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z MSZ0SZ Elnöksége 2001. évi MSZ0SZ
díj és MSZ0SZ Érdemérem kitüntetést a
következ6 személyeknek és alkotóközös
ségeknek, kollektíváknak adományozta:

1 MSZOSZ-díj: 1

IRODALOM: Ladányi András író, Budapest
FILMMŰVÉSZET: Jancsó Miklós filmrendező,
Budapest

SAJTÓ-RÁDIÓ-TELEVÍZIÓ: Bartuc Gabriella

újságíró, a Veszprém megyei Napló gazdasági
rovatvezetője; Vincze Istvánné újságíró, nyug
díjas, Salgótarján; Vitray Tamás újságíró.

ZENEMŰVÉSZET: Balázs Árpád zeneszerző; Do
rogi Bányász Zenekar, Karnagy: Zagyi István

TÁNCMŰVÉSZET: Nógrád Táncegyüttes Salgó

tarján; Művészeti vezető: Gyebnár L�zló, a
Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkan
tyús táncos

KÖZMŰVELŐDÉS: Kletz László képzőművész,

művészeti menedzser, Miskolc; Vasas-Ezredvég
zenés, irodalmi előadóest sorozat közremú'kö
dői; Vasutasok Vörösmarty Művelődési Háza
Miskolc, igazgató: Szabóné Nagy Julianna

TÁRSADALOMTUDOMÁNY: Dr. Krausz Ta

Szabóné Nagy Julianna Sándor Lászlótól,
az MSZOSZ elnökétől átveszi a díjat
Kállai István, a HVDSZ 2000. Tolna Megyei Kép
viselete tisztségviselője, Szekszárd
Nagy Lászlóné, az Építőanyagipari Szakszervezet
elnöke, B�dapest
Dr. Piros Istvánné nyugdíjas, az MSZOSZ Nyug
díjas Választmánya és az Intéző Bizottság tagja
Sólyom Dániel, a Miskolci Tömegközlekedési
Dolgozók Szakszervezete elnöke, Miskolc

1 MSZOSZ különdíj1

Szabó Istvánné, az MSZOSZ Női Választmányá
nak elnöke, Budapest

Göncz Árpád köztá,rsasági elnök

Székely Jenő, a Bakonyi Bauxitbánya Kft. Szak
szervezeti Tanácsának elnöke, Tapolca

más történész

Fritz Verzetnitsch, az Európai Szakszervezeti Szö
vetség (ETUC) elnöke, az Osztrák Szakszerveze
ti Szövetség (ÖGB) elnöke

1 MSZOSZ Érdemérem: 1

Feiszinger Marica, a Kereskedelmi Alkalmazottak
Szakszervezete szakértője, Budapest
Horváth Lászlóné, a Samsonite-Hungárai Bőrdísz
mű Kft. szakszervezeti titkár, Szekszárd

Szemán József, a DUNAFERR Vasas Szakszerve
zeti Szövetség elnökhelyettese, Dunaújváros

Werner György, a Bólyi Mezőgazdasági Rt. szak
szervezeti titkára, Bóly
DUNAFERR Vasas Szakszervezeti Szövetség kol
lektívája, Dunaújváros.

Következő lapszámunkban bemutatjuk
a díjazott intézményt, a Vasutasok
Vörösmaraty Művelődési Házát.

_SZÁM_VETÉ_
S

A

-----MAbfU�WfA�f----------,

Magyar Vasutas oldalain soroza
tot Indítottunk, amely a Vas
utas Önkéntes- és Magánnyug
díj-pénztárral kívánja megismer
tetni az olvasókat. Mostani cikkünk
ben a tagi kölcsönrlíl és a nyugdíjszol
gáltatásokról, szólunk.

Tagi köicsön önkéntes pénztártagok részére
Az önkéntes pénztári tag részére a tagsági
viszony fennállása alatt egy alkalommal,
amennyiben rendelkezik három év tagdíjjal
rendezett tagsági viszonnyal és tagdíjfizetése
rendezett kérelmére a Pénztár tagi kölcsönt
nyújthat.
A tagi kölcsönt a pénztártagok az erre a cél
ra rendszeresített formanyomtatványon igé
nyelhetik. A formanyomtatvány a Vasutas
Nyugdíjpénztártól és a területi képviselőktől
kérhető. A folyósított tagi kölcsönt kamat és
egyszeri eljárási díj terheli.
A kölcsön folyósítása a munkáltatón keresz
tül a munkabér, társadalombiztosítás keretében
kapott ellátás kifizetésével egyidejűleg a köl
csönszerződés aláírását követő 35 napon belül,
és a visszafizetés is munkabérből történő le
vonással történik.
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Amit a Vasutas
Nyugdíjpénztárról tudni kell
Egy életre szóló életjáradék
�

,, Yf

f \\

Az életjáradékot kizárólag a pénztártag ��
mára és a pénztártag haláláig folyósítják. Ez
a szolgáltatás csak akkor örökölhető, ha a pénz
tártag a felhalmozási időszakban halt meg.
Elején garanciatartamos életjáradék
Az életjáradékot előre meghatározott időtar
tamig (garanciatartam) abban az esetben is to
vább folyósítják, ha a pénztártag ezen időtar
tamon belül meghal, egyébként pedig haláláig.
Végén garanciatartamos életjáradék
Az életjáradékot az érintett pénztártag halála
után egy korábban meghatározott időtartamig
(garanciatartam) folyósítják.

netelükig kevesebb, mint száznyolcvan hóna
pig fizették a tagdíjat.
• Speciális eset, ha a pénztártag nem éri el
a nyugdíjkorhatárt, mert a felhalmozási idő
szakban meghal. Ebben az esetben az örököst,
kedvezményezettet egy-összegben illeti meg
az egyéni számlán lévő összeg hozamaival
együtt. A kedvezményezett (örökös) dönthet
úgy, hogy az egyéni számla összegét saját
egyéni számlájára átviszi.

A társádalombiztosítási nyugdíj és a
kötelező magánnyugdíj kapcsolata

Az öregségi nyugdíj összege 1997. decem
ber 31-ét követő és 2012. január 1-jét megelő
ző időpont között az elismert szolgálati időtől
és a figyelembe vehető havi átlagkereset
összegétől függ.
Két vagy több életre szóló életjáradék
Ez a számítás alapja, ha a biztosított kizá
Ekkor a járadékot mindaddig folyósítják,
rplag a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer
amíg a pénztártag vagy az általa megnevezett
keretébe4n fizetett nyugdíjjárulékot, vagy ha
személy életben van.
magánpénztári tag volt és úgy döntött, hogy a
Nyugdíjba vonulás, nyugdíjszolgáltatás
magánpénztári egyéni számláján lévő összeget
Mit jelent a normajáradék a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz utalják át.
önkéJJtes pénztári tag részére
és a járadékgarancia
Ha a magánnyugdíj-pénztári tag úgy dönt,
Nyugdíjazás után a pénztártag választhat:
hogy az egyéni számláján lévő összeget ne
A magánpénztári tag járadéka nem lehet ki utalják át a Nyugdíjbiztosítási Alapba, mert a
tovább fizeti a tagdíjat, a tagdíjfizetést szüne
telteti, de szalgáltatást nem kér, egyösszegű sebb, mint a pénztártag társadalombiztosítási magánpénztártól szolgáltatást kér, az elmon
nyugdíjának huszonöt százaléka (normajára- dottak alapján megállapított összeg hetvenöt
vagy járadékszalgáltatás megállapítását kéri.
százalékát kapja a társadalombiztosítástól
öregségi nyugdíjként.
Az öregségi nyugdíj összege 2012. decem
ber 31-ét követően az elismert szolgálati időtől
A szolgáltatás megállapításához szükséges a dék). Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás meg és a figyelembe vehető havi bruttó átlagkere
pénztártag kérelme vagy a Pénztár által ren kezdésének időpontjára legalább a pénztárta set összegétől függ. A mértéket a törvény meg
delkezésre bocsátott formanyomtatvány kitöl got megillető társadalombiztosítási nyugdíj határozza.
tése és a Nyugdíj Igazgatóság határozatának negyedével megegyező tőkefedezetnek kell
Ez a számítás alapja, ha a biztosított kizá
összegyűlnie a számlán.
fénymásolata.
rólag a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer
Ha a pénztártag egyéni számláján felhalmo keretében fizetett nyugdíjjárulékot, vágy ha
Mentes a személyi jövedelemadó alól:
zódott megtakarítás nyugdíjba vonuláskor ki magánpénztári tag volt és úgy döntött, hogy a
• az egyösszegű - és járadékszolgáltatás, ha sebb, mint a normafedezetének értéke, akkor magánpénztári egyéni számláján lévő összeget
az öregségi, korengedményes, előnyugdíjban a hiányzó összeget a garanciaalapból kell ki a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz utalják át.
. Ha a magán-nyugdíjpénztári tag úgy dönt,
részesülő pénztártag legalább.három éves tag egészíteni az illető társadalombiztosítási nyughogy az egyéni számláján lévő összeget ne
díjjal rendezett tagsági viszonnyal rendelke díjának huszonöt százalékára.
A garanciaalap azonban csak azoknak a u_talják át a Nyugdíjbiztosítási Alapba, mert a
zik;
pénztártagoknak a normafedezetét egészíti ki, magánpénztártól szolgáltatást kér, az öregségi
• az egyösszegű - és járadékszolgáltatás
tagsági viszonytól függetlenül, ha a pénztártag akik a szolgáltatás megkezdésének időpontjá nyugdíj összegét a törvény meghatározza.
ban legalább száznyolcvan hónapos tagdíjbe
Ha a magánpénztár tagja megrokkan, és az
rokkantsági nyugdíjban részesül;
fizetéssel
rendelkeznek.
egyéni számláján lévő összeg átutalását kéri a
• a járadékszolgáltatás három éves tagsági
Alapba, a rokkantsági
viszony hiányában, ha a járadékfizetés időtar
Egyösszegű kifizetés a magánpénztári tagnak Nyugdíjbiztosítási
nyugdíja úgy kerül megállapításra, mintha
tama legalább három év, és a járadékfolyósí
Egyösszegű kifizetésre három esetben ke csak a társadalombiztosítási rendszer tagja lett
tásának első három évében a járadék éves
volna. Amennyiben szolgáltatást kér a pénz
szinten az előző évi összeg tizenöt százaléká rülhet sor:
• A pénztártagnak az egyéni számláján na tártól, rokkantsági nyugdíja a társadalombiz
nál nagyobb mértékben nem csökken.
A pénztártag halála esetén az egyéni szám gyobb összeg gyűlik össze, mint a normafe tosítási szabályok alapján kiszámított összeg
lán felhalmozott összeget a Pénztár a kedvez dezet kétszerese. Az egyösszegű szolgáltatás hetvenöt százaléka. Ebben az esetben a pénz- .
ményezett vagy örökös részére fizeti ki. A ki legfeljebb a számlaösszeg és a kétszeres nor- tár a jogerős nyugdíjhatározat kézhezvételét
követő harminc napon belül kifizeti a szolgál
fizetésre kerülő összeg nem minősül személyi mafedezet különbsége.
Ezt felveheti a szolgáltatás megkezdésekor, tatást.
jövedelemnek, így adómentes.
Ugyanezek a szabályok vonatkoznak a hoz
A szolgáltatás igényléséhez szükséges a de később is, illetve áttestálhatja örökösére,
zátartozói
nyugellátásra.
kedvezményezett (örökös) kérelme, a hal,otti kedvezményezettjére.
,
• Azok a pénztártagok, akik nyugdíjba meVége
anyakönyvi kivonat másolata és örökös esetén
a hagyatékátadó végzés, kiskorú örökösnél a---------------------------------
gyámhatóság határozatának másolata.
Helyreigazítás

EGY ALKALOMMAL TAGI KÖLCSÖN VEHETÖ IGÉNYBE!

Nyugdíjszolgáltatás magánpénztári tag
részére

A törvény és ennek alapján a Pénztár „Szol
gáltatási Szabályzata" négyféle életjáradék tí
pust tesz lehetővé.

A Magyar Vasutas e. lap 2001 januári számában, a „Postaládánkból" e. rovatban
megjelent közleményben valótlanul állítottuk, hogy a 'lap a 2000 novemberi számának,
,,Postaládánkból" e. rovatában ellenőrizetlen információt tett közzé.
A valóság ezzel szemben az, hogy a leközölt információ, Bíró Zoltán levele, ellenőrzött
volt.

VSZ egyéni é/
horgászverse.ny

A

Vasutasok Szakszervezete és a VSZ Békéscsaba Gépé
szeti F6nökség alapszervezetek meghirdetik a IV. VSZ
egyéni horgászversenyt a békéscsabai FÁS tavon 2001.
Június 2-án 8.30 órától 12.00 óráig.

Résztvev6k: a Vasutasok Szak
szervezete tagjai.

Jelentkezni lehet: 2001. május
28-ig a Vasutasok Szakszervezete
Területi Képviseletein, illetve a
szervezőknél a kitöltött jelentke
zési lap leadásával.
Feltétel: érvényes állami hor
gászjegy és VSZ tagsági igazol
vány.

7.30 órakor a versenyzők kiszál
lítása a verseny helyszínére. 8.00
órakor sorsolás és a helyek elfog
lalása. 8.30 órakor a verseny kez
dete. 12.00 órakor verseny vége,
12.30 óráig mérlegelés, 13.00 óra
kor eredményhirdetés, díjátadás,
13.30 órakor ebéd, az ebédet kö
vetően szabadprogram, hazauta
zás.

Felszerelés: legfeljebb 2 bot, 4
A verseny célja: a hagyomány szem horoggal.
teremtés folytatása, szórakozás, .Pontozás: kifogott hal gramm-.
egymás megismerése, a szabadidő· ja/pont.
hasznos eltöltése.
Elvlhet6 mennyiség: országos
A verseny díjazása: a verseny horgászrend ' szerint. A méreten
győztese felkerül a VSZ központ aluli nemeshalat mérlegelés után
által alapított vándorserleget el vissza kell engedni!
nyerők névsorába. Az 1-6. helye
zettek tárgyjutalomban részesül Részvételi díj:· 1000 Ft/fő,
mely tartalmazza a reggeli, az
nek.
ebéd és a területi engedély költ
A verseny lebonyolítása: ér ségeit.
kezés Békéscsabára egyénileg.
Azok részére, akik a verseny nap
További információkat ad:
ján 7.30 óráig nem tudnak meg
Kruchio István 06/33-60,
érkezni, előzetes igénybejelentés
Gonda József 06/31-38.
alapján szállást biztosítunk.
EL6Z6 SZÁMUNK HELY-E& MEGFEJTÉSE: A fiatalokat munka
nélküllségre kárhoztatni annyJ, mint megölnl a lelküket. A helyes
megfejtést beküld6k közül a nyertes: .Pál Zoltán Imre kiskun
halasi olvasónk. Gratulálunk, könyvjutalmát postázzuk.

2000 Szentendre, Kondor Béla u. 7. T/F.: 26 313-105
Mint a MÁV Rt.
kizárólagos vasúti kQcsizár gyártója
örömmel tudatja, hogy megkezdte
a minden igényt kielégítő
fém és műanyag jelképes
és biztonsági zárak
,,,
gY,,ártását és forgalmazását · /
mind vasúti, mind közúti célra,/
Q1agárífuvarozók részére.
7
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Külföldi üdülések

2 hét foglalása esetén: 9.000
Ft/fő, 1 hét foglalása esetén:
8.000 Ft/fő.
. oglalási díj tartal�;
ldőp-ont: 2001. jűnius 22-tót- kusetkocsi díját fülkénként 4 fő
2001. július 02-ig.
elhelyezéssel, a szervezé,si díjat.
Részvételi díj:
Figyelem! A foglalási díj nem
90.000 Ft+ 70.000 Ft repülő- tartalmazza az utasbiztosítást.
jegy, repülőtéri illeték, tol- Jelentkezni lehet még görögmácsnő költsége.
országi apartmanos üdülésre
12 éven aluli gyermeegyénileg szervezett
kek részére a részvételi
. kiutazással 2001. jóény!
Kedvezm
díjból 50% kedveznius 1-8-ig.
mény jár.
Szoba: Stúdió: Apartman:
Az üdülés helye, elhelyezés:
250 DM 320 DM 450 DM
Larnacában, a Beau Rivage há- 2001. június 8-15-ig
romcsillagos,
(négycsillagos 300 DM 350 DM 500 DM
szintű) kondiCÍonált, közvetlen- 2001. június 15-22-ig
tengerparti szállodában, két- 300 DM 350 DM 500 DM
ágyas, (pótágyazható) fürdő
szobás szobákban.
Gyermeküdülés:
Ellátás: Félpanziós, svédaszta
los, étkezés utáni italválaszték
francia-magyar
kal, a két egésznapos kirándu
kombinált üdülés:
lás alkalmával teljes ellátás.
Programtervezet:
Pihenés, 13 és 16 éves gyermekek ré
strandolás a tengerparton.
szére 2001. augusztus 7-tó1 Egésznapos kirándulások az 2001. augusztus 28-ig.
alábbi helyekre:
Részvételi díj: 65.000 Ft.
- Trodos-hegység - Kikkosz
- Limassol - Paphos,
Görögország:
Félnapos kirándulás:
10-14 éves korú gyermekek
- Aya Napa.
részére Nei Poriba utazás'sal
együtt: 2001. június 20-tól jú
lius l-ig.
Részvételi díj: 49.000 Ft.
A részvételi díj mindkét gyer- .
Nei Pori
�-------�
mekcsoportnál
Időpont: 2001. VI.

Családos üdülés:

Ciprus:

Görögországi
apartmanos üdülés:

Nei Pori

29. - VII. 6. (+ uta
zás)
2001. VII. 6. - VII.
13. (+ utazás)
Részvételi díj: 7
éjszakára
három
ágyas (1 szoba 330 DM), négy
ágyas (stúdió - 370
DM), hatágyas (2
szoba - 570 DM)
elhelyezéssel, hely
színi fizetéssel.
Foglalás alkalmá
val
befizetendő
összeg:

Jelentkezni lehet a VSZ
központban (Budapest
VI. Benczúr u. 41.) Dö
me Lászlóné kollégan6nél a 19-n/147, 157,
16-86 üzemi és a 3221895/147, 157, 351-n43
városi telefonszámo
kon, valamint a görög
országi gyerrneküdü
lésre a VSZ Szeged Te
Képviseletén
rületi
06/15-23, 15-24 telefo
non.

Lapunkat rend�zeresen szemlézi
MAGYARORSZAG LEGNAGYOBB
MÉDIAFIGYELŐJE, AZ

M SZ E N ISO 90 02/96

az

!�:!111 :f1átás�
biztosítás, prog
ramok, külön
kocsi és a kísé
,rók költségét.

Befizetési
határidők:
Mindegyik cso
portnál: I. rész
let (a részvételi
díj 40 %-a) je
lentkezéskor, II.
részlet legké
sőbb az indulás
előtti 30. nap.

OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELŐ KFT.
1084 Budapest,
VIII. ker., Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738
Fax: 303-4744
http://www.observer.hu

· fF--...:H ••'!l·�a,§t.t,:',....�-'D•.N-,,-.!:•�rf.�.:"..:·�,'!.:"�.,.!;,,;"IC'r-..,__..:--:��-�-�-:--;::.-;�-� .,._-�

A Vasutas?k Szakszervezetének Lapj��!!rke�.!.•i::�y���;iv:i��1.9K.�.'-.�i'1ff!!1.:.��szer
kesztő:. �R()_�YIJ!\l4iRIANNA • Szerke�ztőséfl.W��,. B,1,1dapest, Benczúr u. 41. Tel./Fax: 3_420551, Uz�raj�l9-77 •*.felelős kiadó: di:, MARKUS,IMRE, a Vasutasok Szakszervezetének elnök"e

Kiadjif fr terjeszti"a'Vasutasok 'Szaksz�Í-vezete:" 1068 Budápest; 'Benczúr u;' 41� e"': Előfizetésii!t1'-•
·díJ egy éut;: 444 Ft •· Nyomás: Szikra Lapnyomda Rt.. Budapest, Felelős wzető: LENDVAI,;._�,
LASZLÓNE vezérigazgató e ISSN 0460-6000

�·� e

0

A TARTALOMBÓL
2- A VSZ elnöke
a Zöld Demokraták
rendezvényén vett részt
Felszólalásába)l többek közott hang
súlyozta: a MAV vezetése nem pasz
nálja ki a magyar vasút lehetőség'éit,
nincs érdemi párbesze
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4 A Közlekedési

AKTUÁLIS

Felszólított a minisZter,
hogy óyugodjak meg!

A

kézbesítő, a főnök, vagy ki-ki a maga dolgát végezve adta át a vasúti munkavállalóknak
a közlekedési és vízügyi miniszter levelét, amelynek a sokadik sokszorosítása miatt he
lyenként olvashatatlan szövegéból arról értesülök, hogy 2001. július 1-jétól módosul az
Mt. A nyolc pontba szedett szöveg sokkal inkább politikai agitáció, bizonygatás és fél
igazság, minthogy szakmai magyarázat lenne.
Az érem egyik oldalát közpénzen naponta fényesítő Országimázs Központ segíthetett volna egy
jobban komponált mü megalkotásában. Vegyük sorba a „nyugtatókat"!
- ,,( ...) A törvényes munkaidő
heti 40 óra marad( ...)". Eddig
rendben is lennénk, ha a törvény
szöveg szerint nem lehetne mun
kaidőkeret alkalmazása esetén 48
órát is dolgoztatni, utólagos heti
átlagot �zámolva,
- ,,A munkavállalókat továbbra
is heti két pihenőnap (illetőleg az
ennek megfelelő legalább 40 órás

lő bér" elve jól hangzik, de sajnos
nem valós a MÁV-nál sem. A
szak.szervezetek azt kérték, hogy
a kormány rendeljen el egy vizs
gálatot (célvizsgálatot) a közösen

2001. JÚNIUS

van, amit ő mond, mert mások
nem számítanak, a véleményük
pedig főképp nem. Na de mi van
a Katolikus Püspöki Kar tiltakozó
levelével?

Urak, a Fidesz, a kormány azt hiszi, hogy az
van, amit ö mond, mert mások nem
számítanak, a véleményük pedig fól<épp nem

Dolgozók Európai
Szövetsége
Kongresszust tartott

Fontos döntések születtek a privatizá
cióról, a mobilizációról, a deregulá
cióról.

11 Sikeres tanévet zárt
a Vasutas Zeneiskola

Pál Gábor, az intézmény vezetője nyi
latkozik a képzés rendjének változá
sáról, a mGvészi együttműködésről, a
nemzetközi sikerekről.
dig, ellentétben a „miniszteri uta
sítással", hátrányos a t1'rvény.
Mégpedig azért, mert a munka
idő-beosztás változtatása ellehe
tetleníti a családi élet tervezését,
a szabadidő, a pihenőnapok ösz
szehangolását. (Családbarát poli
tika 2001!)
-· ,,Az általánostól eltérő rendel
kezések", amelyeket a szakszer-

A FIATALOKRA, NÖKRE, KISGYERMEKES DOLGOZÓKRA HÁTRÁNYOS A TÖRVÉNY
pihenőidő) illeti meg( ...)" A
nyugtató arról elfelejtett szólni,
hogy eddig 42 óra volt a piheni>
idő! Az az apróság pedig az „író
dejákot" nem zavarta, hogy a tör
vény más rendelkezései lehetővé
teszik a pihenőnapok összevont
kia,dását is.
- ,,Az elrendelhető heti munka
idő, amelybe a túlmunkát is bele
kell érteni, leghosszabb mértéke a készenléti munkakörök kivételé
vel - 72 óráról 48 órára csökken".
A baj itt csak annyi, hogy a mun
kaidőkerettel történő variációk és
visszaszámítás lehetősége esetén
hol lesz túlóra?
- Az „egyenlő munkáért egyen-

meghatározott munkakörökben az
Ők is rosszul olvasták el az vezetek a munkavállalók érdeké
„elv" gyakorlati ellenőrzésére. Az Mt-t, vagy ezekre a fránya szak ben szeretnének elérni, a kor
urak hallani sem akartiµc-akarnak szervezetekre hallgattak? Ejnye, mányzati nyomásgyakorlást hűen
róla! Az a kis apróság, hogy túló ejnye!
másoló és szorgalmasan túlteljesí
rára nincs pénz, a csúsztatást meg
- Az átirányítás, kiküldetés, ki tő, túlfizetett menedzserek miatt
nem mindenhol tudják kiadni a rendelés ügye is sánta. Az új és a nem lehet bevezetni.
létszámhiány miatt, nem zavarja a régi, de megváltoztatott jogintéz
Tisztelt Miniszter Úr! A tájé
megnyugtatót. (Sőt, nem is tud mények együttes alkalmazásáról koztatásuk nem nyugtatott meg. A
ilyesmikről!)
van szó, amelynek eredménye jó szándék - mármint a levélírási
- A nemzeti és vallási ünnepe képpen a munkavállaló akár 5 hó- � - kevés, több kell! Hogy van-e?
ken is lehet munkát
napig is dolgoztat Az majd kiderül a gyakorlatban.
végeztetni a MÁV- .
ható máshol. Eddig
nál! A miniszteri le - A munkaidőkerettel
ezt csak két hónapig
Akiket nem nyug
történő variációk
megnyugtat,
vél
tehette a munkál tatott meg a levél, azoknak segí
és visszaszámítás
hogy ez továbbra is
tató.
tünk a nyugtató beszerzésébe�
lehetősége esetén
így marad. Urak, a
- A fiatalokra, a Küldünk még egy-két példányt l\
Fidesz, a kormány
nőkre, a kisgyerme levélből.
hol lesz túlóra?
Dr. Márkus Imre
azt hiszi, hogy az
kes dolgozókra pe-

Kollégák!
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Önmagában at
tól, hogy a tá
JOGELLENES FENYEGETÉS
nyérsapkát más
fajtára cserél
avagy amikor a célszer{Jség_ fontosabb a jogszer{Jségnél · jük, egy szerve
zet félkatonai
olyan információt, hogy egyes mun számlaszerződés meg jellege valószí
Munka Törvénykönyve
káltatói jogkörgyakorlók jogellenes kötése polgári jogi jo núleg nem fog
(154. §) a munkabér
fenyegetéssel, illetőleg megtévesz gügy let, amely kívül
érdekében
védelme
téssel igyekei;nek a munkavállalói esik a munkajog kere megszűnni
elóírja a munkáltatók

A

szá1,11ára, hogy a munkabért
- amennyiben Jogszabály eltéróen nem rendelkezik - a ma
gyar törvényes pénmemben, te
hát forintban állapítsák' meg és
fizessék ki.

Emellett arra is lehetősége van a
munkáltatónak, hogy a Kollektív
Szerződés rendelkezése vagy a dol
gozó megbízása alapján a munka
bért vagy annak meghatározott ré
szét a dolgozó bankszámlájára át
utalja, feltéve, hogy a dolgozónak
· van bankszámlája.
A MÁV-nál többéves törekvés ez
utóbbi lehetőség minél szélesebb
körű elterjesztése, a pénzkézelési
költségek csökkentése, a biztonság
növelése érdekében-. Sajnálatos mó
don egyre több helyről kapunk

kat meggyőzij,Í arról, hogy ezentúl
nem készpénzben, hanem „nem lé
tező bankszámlájuk" útján akarja
nak hozzájutni megérdemelt mun
kabérükhöz.
Úgy tűnik, hiába kértük többször
'is a VÉT-en a MÁV intézkedését a
jogszerűtlen ·tör�kvések felszámolá
sára, a helyzeJ nem nagyon akar
megváltozni, az elérni kívánt cél
szentesíti még a jogs:iierűtlen eszkö
zöket is. A munkáltatói intézkedés
elmaradása miatt szeretnénk tagja• ink figy elmét a Munka Törvény
könyve ide vonatkozó szabályaira
felhívni.
A munkáltatót -a munkavállalóval
szemben csak a munkaviszonnyal
összefüggésben illeti meg az utasí
tási jog.
A bankszámla nyitása, a bank-

tein.
Ez nem kevesebbet jelent, mint
azt, hogy jogellenes az a munkálta
tói utasítás, amely polgári jogi szer
ződés· megkötésére akarja rábírni a
dolgozót annak érdekében, hogy a
munkáltató mentesüljön a számára
az Mt. 154. és 158. §-ában előírt kö
telezettség alól.
Lényegében arról,van szó, hogy
a munkáltató jogellenesen át akarja
hárítani a dolgozóra a munkac
bérfizetéssel kapcsolatos költségeket, kockázatokat.
Az ilyen jogellenes utasításokat
,az Mt. 104. § (2) bekezdése alapján
a munkavállaló mindenféle jogkö
vetkezmény nélkül jogszerűen megtagadhatja.
.
_
Jogellenes minden olyan munkál
tatói fenyegetés (például a ledolgo-

zott időért járó munka
bér ki nem fizetésével
történő
fenyegetés),
amelyet a munkáltatói
jogkörgyakorló arra az
esetre helyez kilátásba,
ha a kitűzött határidőig
a dolgozó nem köti
meg a bankszámlaszer, ződést.
Figyelemmel az Mt.
104., valamint a KSZ
66. §-ában foglaltakra,
a dolgozó maga döntheti el, hogy
munkabéréhez készpénzben · vagy
átutalás útján akar hozzájutni.
Márpedig nem létező bankszám
lára elég nehéz átutalni a munkabért.
Természetesen az átutaiásos rend
szernek is van, illetve lehet előnye
. a munkavállalóra nézve, de a jövő
útjáról nem korbáccsal; hanem cu
korral kellene őt meggyőzni. · .
Önmagában attól, hogy a tányér
sapkát másfajtára cseréljük, egy
szervezet. félkatonai jellege valószí
nűleg nem fog megszűnni. Talán a
módszereken is változtatni kellene,
még ha ez nem is prémiumfeltétel.

·A VSZ elnöke a Zöld Demokraták
rendezvényén

A

Az európai szállítási infrastruktúra egyezmény
(TTENíI'INA)
Transzeurópai Közlekedési Hálózatok
Moderátor: Philippe Lamberts, az ECOLO
képviselője az EFGP-ben; Elisabeth Schroedter,
Bündnis 90/Dte Grünen, képviselő Európai Par-.
lament; Dr. Eva Lichtenberger, Die Grünen
képviselő Ausztria

Üdvözlés: György Droppa, a Zöld Demokra
ták társelnöke.
Bevezető: HeidiHautala, Virhea Liitto, az Eu
rópa Parlament Zöld Regionális csoportjának
társelnöke, Pierre Jonckheer, Ecólo képviselő
az Európa Parlamentben.
_�Vitaindító: Isabelle Durant.

Moderátor: Anne de Boer, Zöld Kelet-Nyugat
Párbeszéd; Magda Stoczkiewicz közép-kelet eu
rópai bankfigyelő hálózat; Zoltán Walicsky,
Bird Life lnternational
Kérdések, válaszok

· Az európai szállítási egyezmény és a
bővítés
Moderátor: Arnold Cassola, az EPGP főtitká
ra; Beatrice Schell, az Európai Közlekedési és
Környezetvédelmi Szövetség igazgatója; Prof.
Dr. John Whitelegg, Lancasteri Egyetem Nagy
Britannia; A,ndrás Lukács, Levegő Munkacso
port Budapest

EU csatlakozási tárgyalások és a „Acwuis
Communautaire"
Moderátor: Gabriela Szuha, Lengyel Ökolóc
giai Fórum, az EFGP elnökségének tagja; Pierre
Jonckheet, Ecolo képviselő, Európa Parlament;
Tamás Fleischer, Duna-kör; Alain Bothorel,az
Európa Bizottság budapesti delegációjának tagja;
Ladislav Ambros, képviselő, a Szlovák Zöld
Párt elnöke; Harry Vassallo, a máltai Zöld Párt
elnöke; Dr. Márkus Imre, a Vasutasok Szakszer
vezete elnöke
Kérdések és válaszok

NEM TUDNI, MIT
AKAR AZ ÁLLAM
A VASÚTTAL

A vasutasok, ha kell, nemzetközi összefogással is meg fogják védeni munkahelyeiket

magyar, a szlovák zöld demokra
ták 2001. május 21-én az or�g
gy{ilésl képvlselóházban - tanács
koztak. A rendezvényen jelen volt
lsabelle Durant; és a belga miniszterel
nök-helyettes, · közlekedési és szállítási
miniszter, és több EU parlamenti képvl
seló.

1 Napirendi pontok:

Dr. Bíró Tibor

Közlekedési infrastruktúra igények .
felmérése

A környezetvédelmi szempontok
érvényesítése az európai szállítási
egyezményben: stratégia és eszközök
Moderátor: Marian Ctiyne, az EGPP szóvívő
je; T heo Bouwman, GroenLinks képviselő Eu
rópa Parlament; Tadeusz Kopta, Fenntartható
Fejlődés Intézete Lengyelország; Gil� Altmann,
Bündnis 90/Die Grünen Parlamenti Allamtitkár,
Környezetvédelmi Minisztérium, Németország;
Joó Ferenc Magyar Közlekedési Klub; Droppa.
György, a Zöld DemQkraták társelnöke

1 Zárszó: lsabeUe Durant

A VSZ elnöke felszólalásában a MÁV Rt. és
az EU-csatlakozás te1dntetében hangsúlyozta:
A vasúttársaságnál reprezentatív képviselettel
rendelkező szakszervezetek � köztük· a legna
gyobb létszámú VSZ - ismerik a vasúttal kap
csolatos uniós elvárásokat, előírásokat. Tisztában
vannak a magyar vasút állapotával, belső viszo
nyaival és lehetőségeivel, amelyeket ma· sem a
kormány, sem a MAV vezetése nem használ ki!
A munkavállalókban, a szakszervezetekben ag-

gódás fogalmazódik níeg az ·érdemi szociális dia
lógus hiánya miatt. Nem világos a koncepció,
nem tudni,,mit akar az állam, a kormány a vas
úttal. A MAV-menedzsment az elképzeléseit nem
hozza a munkavállalók, a szakszervezetek és az
üzemi tanácsok tudomására.
A VSZ azon kezdeményezéseit, amelyek spe
ciális érdekegyeztetésre irányultak az uniós csat
lakozásokra tekintettel, a MAV idő előttinek tar
totta és elutasította.
Nincs szakmailag értelmezhető humánstratégi
ája a MÁV-nak. Az ·üres, szakszervezet-ellenes
propaganda nem helyettesíti a mun_kavállalók jö
vőképét. Nem tesz lépéseket a MAV vezetése a
munkaerő-mobilitás javítására, nincs olyan kép
zési' terv, amely a foglalkoztatásban is biztosítaná
a fenntartható fejlődés elvének érvényesülését.
A szolgáltatási színvonal emelése érdekében
nem folyik nyelvi képzés az utazó és állomási
személyzetnél.
Az elnök elmondta, hogy az EU-jelentésnek a
társadalmi párbeszéd hiánya miatti, kormányt el
marasztaló része valós. Sőt az á1lami vállalatok
nál is ·gyakorlat az érdemi dialógl}s elsorvasztá
sának kísérlete, gyakorlata (pl. MAV Rt.). Konf
liktusok várhatók az uniós csatlakozás előkészí
tésének hiánya miatt. A munkavállalókban nő az
· ellenérzés a szándékosan homályban tartott elvá
rások ismeretlensége miatt.
A jelen koFinány nem támogatja a vasutat! A
vállalkozó-vasút szándékos elsorvasztása törté
nik. Ezért a helyzetért elsősorban egy világos,
finanszírozbató koncepció kidolgozására képte
· 1en_ és „túlpolitizált menedzsment" a felelős. A
MAV nem képes kihasználni a környezetkímélő
vasúti szállítás előnyeit, az EU-tól megszerezhető
támogatásokat. A szakszervezetek összefogása
erősödik a vasúton belül is, a szomszédos orszá
gok szakszervezeteivel is. A vasutasok, ha kell,
nemzetközi összefogással is meg fogják védeni
munkahelyeiket, jogos érdekeiket.
Dr.

Márkus Imre
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Ott voltunk m1

Ülésezett
a VSZ Elnöksége

1

A

z Elnökség megvitatta és jóváhagy�sra a Választmány elé ter
jesztette a VSz 2000. évi pénzügyi mérlegét, a 2000. évi
gazdálkodásról szóló beszámolóját, valamint a VSz Szervezeti
és Maködési Szabályzata módosításának javaslatát.

A

Vasas Szakszervezeti Szövetség „Magyarország és az
EU-csatlakozás" témában 2001. május 30-án nemzetkö,:
zi konferenciát rendezett. Az ülésen részt vettek a hazai
szakszervezetek és több külföldi szakszérvezet is, to
vábbá meghívott elóádóként a munkaadók és a kormány kép
viselói, valamint az Európa Parlament egy tagja is. A konfe
rencián szakszervezetünk Is képviseltette magát.

zó pénzügyi jogszabályoknak, ezért
Az. előadásokban és az azt követő
azt egyhangúlag elfogadta.
A Választmány elismerését fejezte vitában érintett főbb kérdéskörök:
• A c satlakozás valószínűsíthető
ki a Pénzügyi és Ellátási Osztály dol
gozóinak az elmúlt évben végzett lel ideje: Az Európa Parlament jelenlévő
tagjának véleménye szerint a 2005. év
kiismeretes, szakszem munkájukért.
már reális dátum az esetben, ha az
A testület megvitatta a VSz Szerve
egyes tárgyalási fejezeteket
zeti és Működési Szabályzatá
az Unió Magyarországgal
A magyar
ra beterjesztett javaslatot, és
2002. végéig le tudná zárni.
azt az elhangzott módosítá
munkaerő
• A munkaerő szabad
sokkal együtt - egyhangúlag
nem mobil áramlásának EU által ter
vezett korlátozása: A hazai
- elfogadta.
az országban előadók
szerint a magyar
Megbízta a Szervezési Osz
sem
munkaerő nem mobil még
tályt, hogy a módosításokat
az országon belül sem, te
vezesse át, és a Kongresszuhát
aránytalanul
nagyok a félelmek
son módosított Alapszabállyal együtt egyes EU tagállamok
részéről. A két
az alapszervezetek részére küldje meg. osztrák résztvevő a határmenti töme

Döntött a 2001. július 4-én átadás
ra kerülő Vasutasok Szakszérvezete
Arany Jelvény Kitüntetés, valamint
a Vasutasok Szakszervezete Elnök
sége Dicsérő Oklevél adományozá
sáról.
A kitüntetésben részesülő tisztség
viselők, illetve alapszervezetek ne
vét a következő lapszámunkban is
mertetjük.
Az elnökségi ülést követően a Vá
lasztmány megvitatta a VSz. 2000. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Megállapította, hogy a beszámolóban
foglaltak megfelelnek az 1999. decem
ber 15-én elfogadott és 2000. május
24-én, valamint november 29-én mó
dosított költségvetésnek, és a vonatko-

Pauer Olivérné

ges ingázást reális veszélynek véli,
------------------------------1 ezért
átmeneti időt tart szükségesnek,

2001 az ÜT-választások éve! ·

A

z Elnökség Pszota Árpádot, a Gépészeti Intéző Bizottság vezet{íjét, a vsz valaszt
mányának tagját megbízta a 2001. évi üzemi- és közalkalmazotti tanácsi, valamint
a munkavédelmi képviselőválasztás kampá_nyfőnök} feladatainak ellátásával.

Az érdekvédelem

Eredményesen zárultak a me
leg környezetben filikai mun
kát végzól< plusz pihenóidejéró1
folyó szakértői tárgyalások.
A szociális partnerek az európai
uniós gyakorlatot átvéve kétoldalú a VÉT-en aláírt - megállapodásban
rendezték a kérdést, a dokumentum
a Kollektív Szerződés 1/B mellék
letét képezi.
A jövőben közepesen nehéz vagy
nehéz fizikai munka esetén, ha a
meteorológiai szolgálat 11-16 óra
közötti időre 29°C, illetve 30°C-ot
meghaladó átlagos hőmérsékletet
jelez, a munkát úgy kell megszer
vezni, hogy a munkavállalónak
óránként 10 perc pihenőidőt bizto
sítsanak 32 °C felett, 33°C felett pe
dig 20 percet. A pihenőidőket órán
ként kell biztosítani tűző naptól vé
dett helyen, árnyékban.
Vasúti járművek belső terében
végzett munkákra vonatkozóan is a
fentiek szerint kell eljárni. A köze
pesen nehéz, illetve nehéz fizikai
munkának minősülő munkakörök·
jegyzéke a megállapodás részét ké
pezi. A fenti szabályozás szerint a
plusz pihenőidők kiadásának rend
jét a KSZ Helyi függelékben kell
szabályozni. (lásd VSZ 22/1 IN
_FO/2001.)

A hároméves megállapodás
2. sz. mellékletének módosítá
- sáról tárgyalt a VÉT.
A reálkereset-növelés feltételei
nek alakulását évente legalább két
szer vizsgálni kell. Ezek mutatóiról

idős_zera

míg országuk erre felkészül, tehát a 27 év korlátozás, várakozás eddig fel
vetődött valamelyik variációját gondol
ják megvalósíthatónak.
• A magyar bérek felzárkóztatása
az EU-s bérekhez: Reálisan az várha
tó, hogy ebben a vonatkozásban köz-

kérdései· és

és az alkalmazás módjáról visszaté
rő viták zajlanak. A felesleges viták
további elkerülése érdekében java
solta a szakszervezeti oldal: az inf
láció alapjául figyelembe venni a 1X havi mutatót, a korrekciós kifize
tések a jövőben kizárólag alapbér-·
arányosan történjenek, és az éves
elszámolásos kifizetés a decemberi
bérekkel történjen.-

A munkáltató még tanul
mányozza a szakszervezeti ja
vaslatot.
A szakszervezeti tagdíjak után já
ró SZJA-kedvez!Ilény vállalaton be
lüli alkalmazásának rendjéről to
vábbra sem sikeriilt közös nevezőre
jutni a szociális partnerekkel. A
Vasutasok Szakszervezete nem ért
egyet azzal, hogy a munkáltató a
törvény által biztosított kedvez
mény igénybevételének gyakorisá
gát csak negyedévente vagy évente
biztosítaná, ugyanakkor a törvény
ben nem szereplő adatokat is kér. A
VSZ által szorgalmazott megállapo
dás a gyakorlatot egyszerűsítette
volna. Ennek hiányában az esetleg
előforduló törvénysértő eseteket
szakszervezetünk kénytelen lesz pe
res útra terel ni.

Ruházati ügyekben .:. az
érintettek számára - lénye•
ges szakszervezeti kezdemé
nyezések kerültek megálla
podás-közeli helyzetbe.
Több női munkakörben a
hosszú álsó nadrág is igényel-

IS

hírei

hető lesz (raktárnokok, váltókeze
lők, sorompókezelők, pályameste
rek). A pályamesteri munkaköri cso
portnál háromféle nadrágból lehet
majd választani (téli, nyári, vászon).
Forgalmi szolgálattevő nők sálat
vagy kendőt kapnak alapellátásban.
Megoldódni látszik - ha kompro
misszumosan is - a kocsivizsgálók
munk;ásöltöny-ellátása, az éves
pontszám 16-tal való megemelése
mellett. A határállomási vontatási
részlegvezetők kérése is teljesülni
látszik. A korábbi munkaruha-ellá
tás mellett egyszeri ellátmányként
kapnának formaruhát.
A ruházati szakbizottsági javaslat
hamarosan a VÉT elé kerül.

A tárgyalási nap délelóltjén
(V. 30.) adta át a munkáltató a
Kollektív Szerzödés módosításá
ra vonatkozó 33 javaslatát.
A vasút vezetése a módosítás in
dokául a július l -jén életbe lépő
Munka Tórvénykönyvét hozta fel.
A javaslatok között szerepel az
éves piunkaiqőkeret alkalmazása a
megszakítás nélküli vagy több mű
szakos munkarendben foglalkozta
tottaknál a KSZ szakági vagy helyi
függelékébe utalva.
Két hónapot meghaladó munka
időkeret
alkalmazása
esetén a munkáltató túló
raátalányt vezetne be.
A vasút vezetése sze
rint készenléti jellegű az
a munkakör „amelynél
az elvégzendő feladat

ponti lépés, kezdeményezés nem lesz
(még a közszolgálati szféra vonatkozá
sában sem tettek erről említést a kor
mányzat részéről felkért előadók). Elő
adásaikban csak a minimálbér további
emelésének szükségességével és a fo
rin� felértékelése irányában tett lépé
se�kel foglalkoztak.
• A munkanél küliség Magyaror
szágon: A kormányzat szerint örven
detesen csökkenő tendencia van, a
szakszervezetek szerint ma Magyaror
szágon nincs· elegendő munkahely,
alacsony a foglalkoztatás szintje, to
vábbá aránytalanul sok a munkanélküli
az ország északi, északkeleti területén
és itt általános az elszegényedés.
• A szociális párbeszéd .helyzete:
A kormány szerint a meglévő fórumok
megfelelően működnek, a szakszerve
zetek szerint a szociális párbeszéd mi
nősége nem megfelelő. Tárgyalások
vannak ugyan, de megállapodások
nincsenek. Továbbá országosan ala
csony a kollektív szerződéssel lefedett
munkavállalók aránya.
BT

nem kíván állandó, folyamatos
tényleges munkavégzést, a munka
idő bizonyos részében a munkaválla
ló rendszeresen; a tényleges igénybe
vétel helyett csak a munkavégzésre
készen áll." A munkáltatói javasla- ·
tok többségét a például hozott há
rom javaslat szellemisége jellemzi.
Az érdemi tárgyalások VI. 11-én
kezdődnek. A Vasutasok Szakszer
vezete - az eddig lefolytatott mun
kavállalói konzultációk alapján - a
vasutas munkavállalók érdekeit kel
lően reprezentáló, kompenzációs
csomag összeállításán dolgozik:
A májusi bértarifa-tárgyalást
(V.10.) a munkáltató lemondta, pót
időpont megjelölése nélkül.
A baleset- és kármegelőzésért já
ró jutalomössz·egek megemelését
kezdeményezte a VSZ az V. 15-i
VÉT-en. A munkáltató elismerte a fel
vetés jogosságát, miután több éve az
összegek nem lettek ,,karbantartva".
A Gazdálkodásirányítási Infor
matikai Rendszer (GIR) miatt rend
kívüli munkavégzésre igénybe vett.
vasutasok érdekében a VSZ több
ször, több helyen szót emelt.
Ennek egyik eredménye, hogy a
Pénzügyi és Számviteli Hivatalok
ban plusz anyagi juttatásokat fizet
tek ki. Az V. 30-i VÉT-en a VSZ
szorgalmazta, hogy a külszolgálati
főnökségeken is ismerjék el anyagi
akban is ezt a többletmunkát.
A vezérigazgató-helyettes arról
tájékoztatott, hogy az anyagi elis
merés teljesköru volt. (Kérjük azo
kat a külszolgálatokat, ahol nem így
tapasztalták, jelezzé�.)

Varga Gyuláné
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Fontos döntések születtek a deregulációról,
a privatizációról, a mobilizációról

Közlekedési Dolgozók_
'Európai Szövetsége (ETF) Kongresszus

1

A

Vasutasok Szakszervezete teljes jogú tagként vett
• Ösztönzi a közép
részt a Közlekedési Dolgozók Európai Szövetsége
kelet-európai országok
(ETF) elscS rendes -kongresszusán, 2001. május 17·
szakszervezeteinek to
18-án Zágrábban.. A kongresszus a brüsszeli (1999.
vábbi-integrálódását az
Június 14-15.) alakuló kongresszust követ6en véglegesítette alap ETF munkájába, főként az ETFszabályát, és fontos dokumentumokat fogadott el.
szekCÍókba;

fontosabb a biztonság a nyereség
nél;
• Sürgeti az illetékes hatóságo
kat minden szinten a páneurópai
közlekedési infrastruktúrába való
befektetésre;
• Küzd a vállalatok nemzetközi
• Megköveteli a tisztességes és
Az ETF Nói Tagozata a kong duló erőszak és zaklatás kezelésére, döntéshozásainak negatív hatásai ökológiai árképzési politikát a köz
resszust megelözö napon, a közlekedési dolgozók ellen irá- ellen azáltal, hogy együttműködést lekedési módoknál, beleértve a kül2001. május 16-án ezeket a fö nyuló növekvő számú támadás elle- hoz létre a szakszervezetek és a dol- só kó'ltségeknek az· árba történő bemegállapításokat tette; ni eredményes fellépésre.
gozók közötti kommunikáció segít- vonását is;
• Figyelemmel kell kísérni a ségével az összes elérhető csatornán
• Kihangsúlyozza a fenntartható,
• A szakszervezetek határozzák közlekedésben dolgozó nőket érintő
környezeti szempontból szilárd
beleértve
keresztül,
az
Európai
meg a közlekedés lehetséges -növe- uniós törvényeket, direktívákat. (A
Munkatanácsot és az információ közlekedéspolitika szükségességét;
kedési területeit, különösen
e Ragaszkodik a mina közlekedés és logisztika
'<lent magában foglaló Eu'Is, ,
'lre
területén dolgozó nők szárópai Társadalmi Párbemára releváns területeket. · ---------------------------------- szédhez a közlekedéspoli• Határozzák meg a közleke- • dokumentum teljes szövege megis- terjesztését minél szélesebb körben
tíka társadalmi aspektusait illetően,
désben a fizetési egyenlőtlensége- merhetó a VSZ Női Tagozatán ke- a szakszervezetelc között;
amely figyelembe veszi azokat az
ket, a szakmai elkülönüléseket, a resztül.)
• Lobbizik az európai intézmé- EU-n kívüli országokat, amelyekre
nyek minden szintjén a közszol- ·
munkák, nemek figyelembevételéAz ETF kongresszusa gáltatások- mint alapvető állam- hatással vannak az EU döntései;
vel történő értékelésének terüle• Aktív kampányt folytat a kö.
, e1~ose.az európai po1gan
, · Jog
· - megve'd'ese es
te1t.
vetkező
négy évben, hogy rrtegvédközleked
éspolitikáról szóló gitese
, , er
, dek e'ben a demokrat"k
1 us J·e a közlekedési dolgozók érdekeit.
• A neme k megosz1,asávaI kaphatározatában
kimondta:
,
·
,
csolatos vizsgálatokat kell végezni,
es helyi döntéshozo szerve kke1 ;
Fontos döntések születtek a dere• Elkötelezi magát, hogy Euróa szakmai képzés és előmenetel
• Megvédi az európai közleke0
gulációról, a privatizációról, á mobiszempontjából.
dési dolgozók érdekeit a tisztessé- pa-méretű akciókat szervez, hogy lizációról. A kongresszus' elfogadta a
· • Vizsgálni kell a -családbarát ges és harmonizált munkakörülmé- kihangsúlyozza a közszolgáltatások „Tisztességes és ö�ológiai árak az
munkaidőt illető politikai progra- nyeikért való harcukban;
szerepét, ismerve az Európai Bizott- áruszállításban" című, a Vasúti szekmokról szóló információkat.
• Támogatja a közlekedési szak- ság által javasolt, a közszolgáltatási ció által előterjesztett anyagot is. A
• Ki kell dolgozni a kockázat- szervezeteket a konfliktusos idósza- kötelezettségekre és a közszolgálta- VSZ tisztsé iselői. és tagjai a hatágv
becslési programokat a közleke- kokban az összes elérhető eszköz tás_i szerződésekre vonatkozó káros rozatok teljes szövegét a TK és IB
désben.
által, ideértve az európai szakszer- szabályozás- tervezetet;
titkárlollégáknál megtalálják.
• Intézkedéseket kell hozni a vezetek szolidaritásra való felszólí• Megvédi a közlekedési móDr. Márkus Imre
közlekedési munkahelyeken elófor- tását is;
dokban azt az elvet, amely szerint
elnök
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Fórum a jogharmonizációról

„Szakszervezetek és n6k" fórumsorozat
keretében Kecskeméten a ' Friedrich
Ebert Alapítvány 'szervezésében rendez
ték meg „A Munkatörvénykönyv módo
sítása és a ncSk és férfiak közötti esé
lyegyenlcSség az európai és magyar jog
ban" címa vitanapot.

Előtérbe
kerülnek a
kollektív alku
folyamatok

ezzel összefüggő tevékenységük, továbbá mín- lem, az empátia,.a konfliktusden egyéb, a munkaviszonnyal össze nem függő kezelési készség. A munka egyenértékének alkal
mazásával megteremtődött annak a lehetősége,
körülmény miatt.
Vita esetén a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy összehasonlítsuk a kocsirendező, a moz
hogy eljárása a hátrányos megkülönböztetés ti- donyvezetó, a mérnök, az orvos, a cukrász vagy
!almára vonatkozó rendelkezéseket nem sértette. a bányász tevékenységének értékét.· Mindezek
A hátrányos megkülönböztetés következmé- együtt jó alapot szolgáltatnak vállal�ti és ágazanyeit megfelelően orvosolni kell.
tibérrendszerek kialakítására. A bértarifa-rendA résztvevők az európai uniós összehasonlítás
jogegyenlóség
gyakorlati
érvényesülését
szerek
pedig az uniós bérlelzárkóztatás tervezheA
mellett tájékoztatást kaptak a nemrégiben módohivatott biztosítani - a munkajövedelmek tóségét teszik lehetővé.
sított, július l -től hatályos Munka Törvényköny- tekintetében - a teljesen új 142/A §, mely az
. A nagyszámú megjelenteket erősen foglalve (Mt) új paragrafusainak alkalmazási lehetősé- egyenlő értékű munka egyenlő díjazását teszi jortkoztatták az Mt. módosítás egyéb munkageirót, és azok várható következ_ményeiról. -A vi- gilag is kikényszeríthetóvé.
vállalói aspektusai is. Az egyik legjelentősebb
tát az MSZOSZ Női Vá- �------...,..---------------- ---------- változás - hangzott el-,
lasztmánya elnöke,, Szabó
hogy a kollektív szerződésQ
=
IJazas nek a jövőben nem kötelező
Istvánné vezette, előadók i
voltak Dr. Gyulavári Ta, eleme a munkaidőkeret,
Az ugyancsak EU-s harmonizációnak köszön- mllflkarend és a munkaidő-beosztás szabályozámás a Pécsi Tudományegyetemről és Varga Gyuhetó szakasz az alkalmazás módjára is rámutat. sa. Kollektív szabályozás hiányában - megállaláné a Vasutasok Szakszervezetétól.
hátrányos megkülönböztetésre és az esé- A jövőben figyelembe kelr venni az elvégzett podás hiányában - ezeket a kérdéseket bizonyos
lyegyenlóségre vonatkozó EU-s irány- munka természetét, mennyiségét, minőségét a megkötésekkel a munkáltató szabályozhatja. A
elveknek köszönhetó,en az Mt. több ponton is bő- munkakörülményeket, a szükséges szakképzett- rugalmas foglalkoztatás két hónapon tuli kiterséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasz- jesztéséhez, azonban már kollektív szerződéses
vült, illetve módosult.
A munkaviszonnyal kapcsolatosan tilos hátrá- talatot, illetve a munkakörrel járó felelősséget.
felhatalmazás kell. Szó volt többek között a henyos megkülönböztetést alkalmazni a munkaválA munka természetére is vonatkozó munkaköri lyettesítés fogalmánakMt-beli megszüntetéséről;
Ialók között nemük, koruk, családi vagy fogya- tükrök kialakításával lehet a ·legkülönbözőbb az átirányítás, kiküldetés, és kirendelés halmozott
tékos állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származá- munkajellemzóket egy objektív pontrendszerrel · összeszárníthatóságáról, a munkaközi szünet és a
suk, vallásuk, politikai meggyőződésük, munka- egyenértékesíteni- hangzott el az előadóktól. heti pihenőidő változásáról is. A vita során r--1\.
vállalói érdekképviselethez való tartozásuk, vagy Ilyen például a figyelemösszpontosítás, a türe- elhangzott, hogy az Mt. átfogó módosításá- L--J/
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A munkaerő-mo
bilitás javításá
ban elsősorban
a kormányé és
a munkaadóké
a felelősség.
A tó'kének is ér
deke a jól kép
zett, több szakmával rendelke
ző munkaerő a
saját vállalkozás
profitja érdeké
ben

urak, miről is kéne be
szélniük? Szív.esen meg
mondjuk!) Ezt „idő előt
tinek" minősítette a
MÁV vezetése.
Kormányzati nyomás
A május 22-i klubrendezvényen a vasúti
ra, nincs érdemi párbe
munkavállalók és a VSZ szempÓntjából
s zéd, szociális dialógus a
ezekró1 a témakörökről szóltam:
MÁV-nál.
6. Kifogásoltam a mun1. Információhiány az EU-ról:
kaerő
képzé sében meglé• Országos érdekegyezteté s nem működik.
• Vállalati érdekegyezteté s nem terjed ki az vő hibákat (az iskolából
kikerülők nagy része
uniós ügyekre.
• Nincs párbeszéd a megoldandó feladatokról. munkanélkülivé válik!) Javaslatként hangzott el,
• A kormány önhatalmúlag, egyoldalúan dönt, hogy a munkaerő-prognózisokat, az iskola és
a szociális partnerek né lkül. Pl. minimálbér-eme- munkahely k özötti kapcsolatot újra kell s zervezÁprilis 24-én a kormány képviseletében: Jé s, Mt-módosítás.
ni.
Cséfalvay ?,a/tán, a ·Gazdasági Minisztérium
2. A gazdasági nö vekedés Jehetőv.é tenné a - A munkaerő-mobilitás javításában elsősorban
he lyettes államtitkára,
munkaerő mobilitásának javítását (oktatás, kép- a kormányé és a munkaaqóké a felel ősség. A tő
zés), a nye lvi képzés t, a szakis meretek idegen kének is érdeke a jól képzett, több szakmával
A munkaadói szervezetek képviseletében: nyelvű elsajátítását, az EU-s el várások megisme- rendelkező munkaerő a saját vállalkozás profitja
•
Demján Sándor; a Vállalkozók és Munkáltatók ré sét (jogok, szociálpolitika, stb.). A munkavál- érdekében.
7. A szabad munkaerő-áramlás rontani fogja a
Országos Szövetsége ügyvezető elnöke; Nagy lalók által megtermel� többletből magasabb bérTamás, a Mezőg"azdasági Szövetkezők és Terme- · eme lést kell végrehajtani, a mess ze elmaradt bé- magyar munkavál lalók foglalkoztatási és bérhelyzetét. A keletről beáramló munkaerő, a fekete
reket fel kel l zárkóztatni az EU-átlaghoz.
lők Országos Szö vetségének elnöke; Orbán Ist
munka l efe lé viszi a bére
ván, a Munkaadók. és Gyá
ket Ehhez segít majd a Stá
riparos ok Országos Szötusz törvény is, mivel a ma
. vetségének alelnöke; Par
gyarok elől az EU előrelát
ragh László, a Magyar Ke
hatóan 5-7 évre elzárja a
reskedel mi és . Iparkamara
szabad áramlás lehetőségét
elnöke vetCfé szt.
8. Állami garanciákat
A munkavállalói képvi
követelünk a - privatizált
selőkkel folytatott május
vá llalkozásokban a foglal3. A MÁV Rt.-nél is lényegesen - mintegy há22-i pane lbes zélgetésen a kormányt Herczag
László minis zteri megbízott (Gazdasági Minisz romszorosára - javult a végrehajtó szolgá lati do!- koztatás fennta rtására "(p l. Győri K_eksz). A tu laj
gozók munkájának hatékonysága. A t öbb és jobb . donosokat garanciaalap l étrehozására kell köte
térium) a szakszervezeteket pedig Sándor László,
az MSZOSZ elnöke; Szabó Endre el nök, Szak minőségű munkát egyre rosszabb körülmények lezni, amelyből s zükség esetén fedezik a leépí
szervezetek Együttműködési Fóruma; Szo"ke Ká _ k özött kell elvégezniük, a béreik pedig nagyon tendők továbbképzését, a más munkahelyre irá
roly elnök, Vasas Szakszervezeti Szövetség; Már alacsonyak. Ezzel szemben a menedzserek száma nyítás költségét. Ne t örténhessen meg Magyarorkus Imre elnök, Vasutasok Szakszerve zete képvi nőtt, a familiári s és politikai elvárások fel duz- s zágon az, hogy a tőke a társadalombiztosítás, a
zasztották az ,,irányítók" léts zámát, a bérük az s zociális ellátás területére „lökhesse át" a munselte.
A téma fontosságára és több-nézőpontúságára egekig szaladt fel . Munkájuk hatékonyságáról , kavállalót, amel ynek a forrásait is a munkaválla
Jóktól elvont adókból, közpénzekből biztosítjuk.
l alók jogosan
is tekintettel, részt vettem a munkaadók rendez beszélni sem érdemes. A munkavál
·
9. A panelbes zélgetés közel 100 résztvevő fi.
vényén is. Sok, fontos kérdést vetettek fel az elő elégedetlenkednek.
gyelmét
ráirányítottam az Európai Tanács nizzai
4. A V SZ külföldi kapcsolatairól szólva eladók. Tanu ls ágos volt az álta luk ismertetett nem
zetközi kitekintés is, a görög, portugál és spanyol mondtam, hogy - többek között - részesei va- záródokumenturnára, amely az egyéo védelmét,
gyunk az A lpok-Adria Régió s zakszervezeti kön- az egyenlőtlenségek csökkentését, a társadalmi
eredmények öss zeveté se és a magyar helyzet vi
zultációinak, s zoros a kapcsolatunk a cseh, szlo- kohéziót helye zte el őtérbe. Az EU s zociáli s moszonyítá sa (pályázatok, eredmények, fejlődés).
A munkaadók teljesen egyetértettek abban, vák, lengyel, ukrán, román, jugos zláv, horvát del ljének fontos eleme az erős szociális védőháhogy az elmúlt 11 év alatt a fizikai munka, a vasutas szakszervezetekkel, és ha kell , együtte- ló, a társadalmi párbes zéd és az összefogás.
A munkaerő szabad áramlását kezelhető szinvégrehajtó s zolgálatban dol gozók munkájának sen is fell épünk a munkahelyek megvédéséért.
ten
tartja az EU-szintű bérek garantálása az adott
�- A párbeszéd hibájáról kellett s zólnom a
hatékonysága a többszörösére javult, míg az ad
minisztratív foglalkoztatottaknál a helyzet romlá MAV Rt.-nél. Nincs érdemi uniós felkészülés, országban. (ha otthon is jól keres, nem megy el
sáról, a bürokrácia, a fel esleges adminisztráció nincs pá,rbes zéd. Az uniós csatlakozásnak a kül földre!)
A hozzászólás zárásaképpen felhívtam a jelen
MÁV munkavállalóit érintő kérdéseiről kezdeburjánzásáról beszéltek.
Központi kérdésnek tartották a munkaerők mo- ményeztünk tárgyalást. (Talán nem tudják az lévők, főleg a kormányzat figyelmét a 2001. már______________________________;________+- cius 23-24-i stockh olmi csúcs záródokumentumára, amely a szociális minimum meghatározá
r-1\ nak egyik következménye lesz a meglévő valódi jogharmonizációnak köszönhető új lehe sát és folyamatos emelését, a -kirekesztés elleni
L--y kollektív s zerződések felértékelődése, mi tőségek alkalmazására· kell fordítani.
fellépést, a felzárkóztatásra irányuló nemzeti ak
fórumon el hangzottak birtokában megerő ciótervek elsődlegességét sürgeti. Hol tart az or
után a július l -től hatályos törvénykönyvhöz ké
södött az az álláspontom, hogy az EU jog
pest ezek ,,relatíve" jobbá válnak. Előtérbe ke
s zág ezeken a területeken? A jelen kormán,Ynak
rülnek a kollektív alkufolyamatok. Mind a mun harmonizációs kötelezett ségnek köszönhetően a nincs ilyen terve.
káltatók, mind a munkavállalók az új lehetőségek munka világában jel entős érdemi l épések történ
alkalmazását kísérlik meg beépíteni a kollektív tek a nők és férfiak k özötti esé lyegyenlőség meg
Hogyan is megyünk
szerződéseikbe. A s zakszervezetek érdeke, hogy
teremtése érdekében és az egyént vagy csopor- az EU-ba? A megosztottság fels7.ámolása, az
az új Mt-hez viszonyított, a hatályos KSZ-ekben . tokat érő hátrányos megkülönböztetés felszámo összefogás segíthet rajtunk, munkavállalókon.
meglévő értékeket mielőbb feltárják és bemutas lá sára. Csak sajnálni és felháborodni le het azon Az EU-t nem érdekli, hogy egyik vagy másik
sák a mmucavállllÍóknak, és azok me gőrzésének a tényen, hogy a polgári kormányzat a Munka szakszervezet vagy komóderációs vezér mit
érdekében kialakítsák s tratégiájukat. A várható. Tórvénykönyve ezen módosításának alkalmát mond Az ország véleményére kíváncsiak.Pró
munkáltatói javaslatokra el kell ké szíteni a meg használta fel a tőke érdekeinek kiszol gálására, és báljuk meg a hatalmat arra kényszeríteni,
felelő munkavállalói kompenzációt biztosító cse hozta ismételten hátrányos helyzetbe a munka- hogy ne csak a jelentései, hanem a valóság is
re javaslat . csomagokat. Az érdekérvénye sítés vállalókat.
Dr. Márkus Imre
Varga szebb legyen!
erőit a még meglévő vívmányok védelmére és a
incs olyan híradás, fórum, rendez
vény, ahol ne esne szó az ország
EU- tagságáról, a felkészülés álla
potáról, az elvárásokról. Sajnos ar
ról viszont kevés szó esik, hogy mit hoz
a csatlakozás a magyar állampolgárok
azon tömegének - kis- és közepes vállal
kozóknak, saját munkájukból él<Jknek, .
nyugdíjasoknak -, akik a jelenlegi kor
mány politikájának szenved<J alanyai.
Az. Európai Tanulmányok Alapítványa az
Európa Klub programjában 2001. április
24-én a munkaadók, május 22-én a mun
kavállalók képvisel<Jinek a véleményét
hallgatta meg a témáról.

bilitását. Az Unióban, mint mondták, alapvető
foglalkoztatási gondok lehetnek, ha az állam nem
fordít megfelelő figyelme t és pénzt az oktatás át
alakítására, a felnőttképzésre, a munkaerő folya
matos tovább- és átképzésére.

A párbeszéd hibájáról kellett szólnom a MÁV Rt.-nél.
Nincs érdemi uniós felkészülés, nincs párbeszéd.
Az uniós csatlakozásnak a MÁV munkavállalóit érintő
kérdéseiról kezdeményeztünk tárgyalást

A

Kollégák!
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MÁV Rt." Központi Munkavédelmi Bizottsága május 29-i
ülésén tájékoztatót hallgatott meg a „Forgalmi Szakigaz-.
gatóság területén 2000. évben költségvetési és egyéb
források felhasználásának hatása a szakszolgálat munka
biztonsági és . munkakörülményei helyzetére" címmel. A bizott
ság, amikor ülésének napirendjére tazte a fenti témát, elsódle
gesen számításba vette, hogy a szakigazgatóság--.t.9glalkoztatja
az Rt. állományi létszámának több, mint egyharmadát. A szak
szolgálat munkabiztonsági helyzetének Javítását elósegtt:6 intéz
kedések meghatározóak a vasút kulcsfontosságú munkaköreit
illetóen.

A bizottság tartalmas, átfogó
tájékoztatást kapott a szakigaz
gatóságtól nemcsak a· tárgyi té
máról, hanem az üzemvitel biz-

biztonságos
munkavégzést.
Ezért a szakigazgatóság kidol
gozott egy programot, melynek
keretében több mint 300 db rá-

javították ·a forgalom bizton
ságát, áttekinthetőbbé tették az
adatszolgáltatást.
Elismerésre méltó az, amit a
fűtés�orszerűsítés terén végez
tek 1997-2000 között. 107 szol
gálati helyen már bevezették,
2001-ben 55 helyen vezetik be
a gázfűtést. Az elmúlt két évben
jelentős felújítások is történtek.
1999-ben 140 szolgálati helyen
kezdődtek meg ezek a munkák,
elsődlegesen a felvételi épülete
ken, szociális létesítményeken.

elég. Sok szolgálati helyen adós
a szakszolgálat az időszakos
karbantartással, az épületek ál
laghelyzetének javításával. Erre
az évre 926 millió forint ráfor
dítást terveztek.
Nem maradt el a szakszerve
zetekkel kötött K-6806/3/99
számú megállapodás teljesítése
sem. Három év alatt közel 500
db hűtőszekrényt szereztek be, .
ebből 123 db 2000-ben. A sza
kigazgatóság megkezdte a szol
gálati helyeken a szociális léte-

A szakszolgál�tnál még nagyon sok a tennivaló a munkafeltételek
· javítása, _a munkahelyi egészség és biztonság területén
.

.

,

Pásku Jenő

Papp Zoltán

a bizottság irodavezetője,
munkabiztonsági szakértője
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Azon kellene elgondolkodni, hogy mennyi
taggal lehetne megalakítani a Vasutas
Tel!!pülések Szövetsége mintájára az Elégedett
Allomások Szövetségét, és a Fizetésükkel
Elégedett Vasutasok Szövetségét?

Hat-a Ima-sok

A

közelmúltban a MÁV
vezérigazgató-helye
Rt.
legfdbb
érdekttes komolyan · gon
egyeztetd
fórumán
dolja (hiszen mosoly
( MÁV Rt. VÉT) dr. Baj . nélküli volt a kije
lentése!), hogy a differenciálásból
nál Gábor vezérigazgató-he
kimaradt (kihagyott?) több mint
lyettes úr, a hároméves meg•
80 %-ot kitevő munkavállalói tö
állapodások értékelése so
meg azért lelkesedett volna, attól
rán az alábbi kijelentést tet
lett volna elégedett, hogy a mun
te ( nem szószerintl idézet kavállalók kb. 16-18 %-a a köte
sic):

stratégiája kifejezései úsz
nak el (és tova): ösztön
zés, motiváció, a teljesítmény elismerése, a ,,hozz4állás"
értékelése. No és persze a MÁV
· Rt. Etikai Kódexének jeles tartal
ma: LOJALITÁS, LOJALITÁS,'
LOJALITÁS ...- mindhalálig!
Persze az érdemtelen, trehány,
hanyag,
semmirekellő, hitvány 80
lező mértékűnél nagyobb bérfej
% közben azért dicséri az Urat,
A MÁV dolgozók több mint 80 lesztést kapott.
Bizonyságul talán érdemes len aki megengedi nekik, hogy elége
%-a elégedett a differenciált bér
fejlesztéssel. Mivel ez a kijelentés ne megkérdezni Ercsi és Iváncsa dettek legyenek.
megdöbbentő, sőt hihetetlen volt, állomások munkavállaMás. Az egyik állomás
szóvá is tettem, hogy ez számom lóit. Közülük ugyanis
főnökségen egy jegyki
Sem
bért,
sem
adó (minő merészség!)
ra elképzelhetetlen! Elképzelhe- · egyetlenegy sem - volt
jutalmat nem megszerezte a személy
tetlen azon egyszerű oknál fogva, méltó arra, hogy a dif
lehet
pénztárosi szakvizsgát.
hogy a munkavállalók több mint ferenciálási rendszer
80 %-a a differenciálásra szánt boldog részesévvé vál differenciáltan Módosították a munka
keretről legfeljebb másoktól hal jon. Gyanítom, az or
elosztani úgy, szerződését, szei:nély
pénztáros lett belőle.
lott, esetleg olvasott, de nem ré szágban ilyen állomás
hogy azzal
Régen, albikor a szak
szesülhetett belőle, mert az elosz főnökség több is van,
mindenki
szervezetek vezették a
tás rendszere abból eleve kizárta. legfeljebb a „titoktartá
elégedett
MÁV-ot (a MÁV Rt.
Elismerem és elfogadom, hogy si kötelezettség" miatt
legyen
mai kommunikációja
a rendelkezésre álló keretösszeg nem mind deríthető ki.
szerint) vita sem volt
az érdemi differenciálásra kevés Lehet, hogy az új beso
rolási szabályokban a I-ID. cso azon, hogy a magasabb beosztás,
volt.
Elismerem, hogy sem bért, sem portú állomási kategóriákon kívül több felelősség, több pénzzel is
jutalmat nem lehet differenciáltan létezik egy más kategória is? Le párosul! Az illetékes állomás (e
elosztani úgy, hogy azzal minden �et! Ez az Elégedett Dolgozók tárgyban illetéktelen?!). csomó
Allomása,, amely kimaradt egy ponti főnöke nem engedélyezte a
ki elégedett legyen.
Elismerem, hogy általában (és bérfejlesztési lehetőségből, de ott béremelést. Úgy gondolta, elég
nem mindig és nem mindenki) igencsak elégedettek azzal, högy volt ennyi neki eddig is, legyen
azok elégedetlenek, akik keve mások munkáját többre becsülték. elég ezután is. Jogköre ugyan nem
sebb többlethez jutnak. Egy dol S miközben az elégedettség kó volt hozzá, de HATALMA, úgy ·
got azonban nem tudok és nem is májában örömködnek, · ködös te látszik, igen. Megint egy elége
akarok elismerni. Azt, hogy egy kintetük előtt a MÁV Rt. humán- dett dolgozó! Sőt, kettő. Az egyik

a melós, aki örül, hogy a cso,mó
ponti főnök kapott jó bérfejlesz
tést, a másik a csomóponti főnök,
aki örül, hogy megint gyakorol
hatta (jogkör nélküli) hatalmát. Büszke.lehet rá az ő főnöke a for
galmi szakszolgálat vezetője. A
48 „kiválasztott" egyike bebizo
nyította, tud ő vigyázni a MÁV
Rt. és a saját pénzére, és hogy is
meri a MAV Rt. humánstratégiá
jának egyik le nem írt, de naponta
gyakorolt vezérfonalát: dolgoz
tass többet, fizess kevesebbet, és
majd az Isten is megsegít! - Mi
is bízunk ebben, de lehet, hogy
nem ugyanarra gondolunk!
Az már csak hab a tortán, hogy
egy korábbi cikkemben NEME
CSEKNEK titulált kisállomási fő
nökön megint rúgott egyet a föl
öttese, mert őt a Forgalmi Szak
igazgatóság Ügyrendjében foglal
tak hidegen hagyják. Elvégre azt
nem őr írta! Olvasni pedig mi
nek?
Végezetül azon kellene elgon
dolkodni, hogy mennyi taggal
lehetne megalakítani a Vasutas
Telépülések Szövetsége mintájára
az Elégedett Állomások Szövetsé
gét, és a Fizetésükkel Elégedett
Vas�tasok Szövetségét? Örökös
elnöknek felkérhetnék azon MÁV
vezetőket, akik őket elégedettnek
titulálták ...
op

••

Uzem- és helytörténeti kiállítások
A színvonalas kiállítások történeti hűséggel
Dunakeszin
mutatják be egyrészt az üzem pályaívét

A

z idén 75. születésnapját ünnepll'.$ egykori MÁV Dunakeszi
Mahelytelep, a május 2-tól a Bombardier Transportatlon
világcég többségi tulajdonába került Vagongyár, illetve az
ugyancsak egyidds egykori MÁV „Magyarság" Kultúrott
hon, mostani VOKE József Attila Mavelddési Központ nem várt
érdeklddést kiváltó két kiállítással lepte meg az ünnepldket és
az érdekldddket.

Az esztergapadtól a számítógépes járműgyártásig címmel a cég
üzemtörténeti munkacsoportja a Közlekedési Múzeum szakmai
együttmű_ködésével a művelődési intézmény két rendezvénytermé
ben állította fel szakmai szempontból is figyelemre méltó igényes
ségű tárlatát.
A gyártelep történetét és a telepiek életét feldolgozó tárlatot pedig
ugyanitt - a ház több termében és folyosóján - Szakáll Lászlóné
szaktanár saját gyűjtéséből válogatott dokumentumok alapján hozta
létre.
A színvonalas kiállítások történeti hűséggel mutatják be egyrészt
az üzem pályaívét technikai-technológiai fejlődését, másrészt pedig
a gyártelepi élet mindennapjait - egy átalakult, de nem felejtett lakókörnyezeti viszonyrendszert és életmódot.
A két, egymáshoz szervesen ·illeszkedő �iállítás június 14-ig tekint
hették meg a művelődési intézményben (Allomás sétány 17. Duna
keszi Gyártelep megállóhelytől 3 percnyire).

G. Szücs László

technikai-technológiai fejlődését, másrészt pedig
a gyártelepi élet mindennapjait

Az a bizonyos esztergapad, ahonnét a számítógépes
tervezésig eljutottak.
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a régi dilemmák újra aktuálisak? -

Az ifjú menyecskék általában teszik az egységes fellépést. Lehet szervezeti konföderációktól sem
rosszul tűrik, ha az anyóssal kö közös május elsejét, közös tiltako várható, hogy ezen egy cél szem
zös konyhán kell főzni. Rosszul zó nagygyűlést szervezni, közös · előtt tartása határozza meg min
tűrik, hogy abban a konyhában lapot kiadni, akkor sem kell egy den egyes kis lépésüket. Tényként
kellene bizonyítaniuk háziasszo mással szembe menni, ha egyéb kell elfogadni, hogy a konföderá
nyi rátermettségüket, amely nem ként nem értenek egyet valami ciók nem egymással, hanem ön
kizárólag az övék, ahol rájuk szól ben, és nem kell az ellentéteket a magukkal azonosak:, saját törté
nak:, ha a lábasok nem a megszo TV híradóban fő műsoridőben netük, saját struktúrájuk, saját el
kott sorrendben sorakoznak: a kre kommunikálni. Ugyanúgy meg veik és vezéreszméik, saját belső
dencben, ha a kanál nyele áll ki lehet találni az érdekek közös hal hatalmi szerkezetük és erőviszo
felé a fiókból, holott az anyós úgy Qlazát, mint ahogy más, egyéb nyaik vannak, amelyek eltérő ma
szokta, hogy a kanalas vége álljon iránt teljesen más platformon álló gatartásformákban jelennek meg.
kifelé. Megjegyzem, ezeknek a szervezetek megtalálják: igaz Eltérőek a tényszerűen leírható
megszokásoknak: roppant racioná ugyan, hogy ez energiába, időbe, cselekvéseik, egy-egy konkrét
lis okai lehetnek - a kanál nye,é erőfeszítésbe kerül, de riem lehe kérdésben kialakított álláspontjuk,
és eltérően kommunikálják érté
ről nem látszik, líogy az a kanál, tetlen.
Mindennek az alapját persze az keiket és állásfoglalásaikat. A
lehetne a villa is. Az ifjú me
nyecskének is megvannak: azon · adja, hogy a szakszervezet a mun probléma nem ez. A probléJDa az,
ban a maga érvei: miért kell anyu kavállalók érdekképviseleti szer hogy ezek a különbözőségek mi
kának: összetapogatni a kanalat vezete. Ez az alap, amelyről kiin kor érik el azt a kritikus mértéket,
minden teÍítéskor, mikor ki tetszik dulva aztán lehet szervezni eltérő amikor már az alapcél - a munka
típusú és struktúrájú, eltérő ideo- vállalók érdekeinek védelme - rovenni a fiókból...

•

PUBLICISZTIKA

szere folytán, esetleg egyenesen
ideológiai meggyőződésből csatlakoztak: - nem képesek közösen
képviselni az érdekeiket. Hibáz
tak-e amikor ezeket a szervezete
ket megtöltötték, amikor hagyták,
hogy a szervezet tőlük független,
önálló életre keljen, amikor kép
telenek voltak leváltani alkalmat
lannak: bizonyult vezetőiket, vagy.
éppen amikor leváltották az alkal
masakat? Leh�t. De nem lennék
igazságosak:, ha a problémát a
tagságra testálnánk. A szakszerve
zeti tagság nincs abban a helyzet
ben, hogy valódi döntéseket hoz
zon, akár személyi, akár szerve
zeti kérdésekről legyen szó, dön
teni csak az üzemen belül tud.
Feljebb ugyanúgy nem lát, ahogy
a választópolgár nem látja, mi
zajlik az önkormányzati képvise
lőtestület ülésein vagy a parla
mentben. Elvben láthatná, a való
di, folyamatos figyelem azonban
akkora erőfeszítéssel jár, ami egy
szerűen nem fér bele a magyar

VÁLASSZ, ÉN VAGY AZ ' ANYÁD, VÁLASSZ,· JÖSSZ VAGY
. MARADSZ, VÁLASSZ.•.
.

Így bontakozik ki a konyhában
egy uralmi játszma, ahol a felek
eleinte érveket sorakoztatnak:, az
tán később csak csendesen fordít
va rakják be a kanalakat, amit a
másik gondosan visszaforgat, és
dohogva közli, hogy úgy látszik

lógiai talajon álló,
más-más stratégiával
és taktikával rendel
szervezetet,
kező
ezeknek a szerveze
teknek
azonban
együttesen és külön-

KÉPTELENEK
VOLTAK LEVÁLTANI
ALKALMATLANNAK
BIZONYULT
VEZETŐIKET

vására valósítják meg
a szervezetek saját
magukat.
A konyha nyelvére
fordítva a dolgot, a
kérdés az, hogy az
anyós és a meny ve-

munkavállaló
hétköznapjába,
mint ahogy a polgáréba sem. Így
aztán a felsőbb szinteken lévőket
a puszta bizalom tartja a helyü
kön.
Ez a bizalom mérhető. Mértéke
a tagság létszáma, avagy a-befi-

MÉGIS MEGINT NÍÍ A, TÁVOLSÁG A KONFÖDERÁCIÓK KÖZÖTT
mindent neki · kell itt csinálni. külön a fő feladata a munkaválla- szekedése mikor jut el odáig,
Még későÓb eszkalálódik a prob- lók érdekeinek védelme, amely- hogy az ebéd ehetetlen, az edéléma, újabb és újabb 1ematikákat nek szolgálatában minden tisztes- nyek ragadnak:, a koszos konyhakövön hanyatt esik a gyerek. Leölel fel, elvi síkra terelődik, esz- séges eszközt fel kell használni.
mék csapnak össze, majd megkérIgaz, régóta tudjuk, hogy az el- het, hogy közben eldől a hatalmi
dőjeleződnek az öröklött és szer- különült szervezetnek elkülönült • harc, de nem lesz kinek főzni.
Kérdés az is, hogy a szemlélőzett jogok, a felmenők ép elméje . érdekei �eletkeznek. Mihelyt
és tisztessége, mígnem a fiatalasz- megszerveződik, önmagára talál, dő család vajon hibáztatható-e
szony közli; hogy most azonnal· elkezd olyan sajátos jegyeket mu- azért, mert hagyta idáig fajulni a
elköltözik. Es itt kezdődik a játsz- tatni, amelyek csak rá jellemzőek, dolgokat. Az érintettek, a mun]fama újabb fejezete: válassz, én és amelyeknek nem_ ahhoz az vállalók maguk, tehetnek-e róla,
vagy az anyád, válassz, jössz alapvető célhoz van már köze, hogy választott szervezeteik vagy maradsz, válassz...
ami miatt a szervezet létrejött, ha- amelyekhez m(?gszokásból, tudaValahogy a szakszervezetek is nem ahhoz a tényhez, hogy sze'r- tos választásból, a munka hozta
így vannak egymással. Az „őstör- vezet jött létre. Így aztán a szak- problémák megoldásának kényténet" tízegynéhány éve azzal ------------------------------kezdődött, hogy az nem demokrácia, hogy csak egy szakszervezet
·
·1
·1
van, és abba is muszáj. belépni.
Ezt _ a korszakot' szerencsésen ·
A Nemzetközi Munkaügyi Tanács (ILO) Európai Regionális Irodája a
meghaladtuk. Azt;µi a 90-es évek
közepére világossá vált, hogy a Nemzeti Tanáccsal közösen szemináriumot rendezett Bud apesten május
munkáltatókkal szemben is egysé- 24--25-Bn, az országos szakszervezeti és munkaad ói szövetségek vezetői
szakértői, a Nemzeti ILO Tanács tagjai, valamint az ILO jelentési kögesnek kell lenni, és azt sem sza- és
telezettség teljesítésében illetékes minisztériumok szakmai
- vezetői és
bad hagyni, hogy a kormány meg- munkatársai részére.
ossza az érdekképviseleteket. A
A szemináriumon az ILO torinói képzési központjának munkatársai a
felismeréStől a cselekvésig eltelt résztvevőkel megismertették az ILO-nak azt az egye dülálló felülvizsgálati
még néhány év, és 1999-2000-ben rendszerét, amely lehetővé teszi a szakszervezetek számára azt, hogy
bizonyosnak: látszott, hogy az közvetlenül az ILO-nak tegyenek panaszt a kormányok ellen, a ratifikált
együttműködésnek nincs altema- egyezmények be nem tartása esetén.
tívája. Hogy ki lehet találni szerA Vasutasok Szakszervezetét a szemináriumon dr. Bíró libor alelnök
vezeti formákat és együttrnűködé- képviselte.
P.A.
si technikákat, amelyek lehetővé
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zetett szakszervezeti tagdíj. Amíg
van tagság, van tagdíj, addig van
bizalom és van feladat. Az utóbbi
fél év során megoldatlan kérdések
halma� gyűlt fel. Itt van a Mun
ka Törvénykönyve módosítása,
amely pillanatnyilag az_ Alkot
mánybíróság előtt fekszik, a ko
rábban prognosztizált infláció
alapján megkötött bérmegállapo
dások kérdése, a minimálbér
emelés következtében összecsú
szott közalkalmazotti bérarányok,
a „közszolgálati munkavállaló"
kategóriájának: létrehozása, a GT
és a KIÉT átalakítsa, az OMT
alapszabályának:
véglegesítése,
hogy csak a legfőbbeket említsük.
Ezekkel a problémákkal konföderációs szinten- kell foglalkozni és
nem látszik, hogy a konkrét kérdésekben markánsan eltérőek lennének a szakszervezetek állásfoglalásai. Mégis, megint nő a távolság a konföderációk között.

m
A íg tart a konyhapénz, addig lehet az on gond01kodni,
hogy az fontos abb, ki az úr a
konyhá ban, vagy az, hogy legyen mit enni. Ha a konyhapénz elfogyott, ezt a kérdést
már nem kell feltenni.

Berki Erzsébet

MA�fAi �ijfilAli-----Nó1<onferencia az európai
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konferencia szervezóje az MSZOSZ
Nói Választmánya, fóvédnöke Ve
ronika Bayer, az O sztrák Nagykö
vetség szociális és egészségügyi
attaséja volt. A tanácskozftson a Nói Vá
lasztmány tagjai, a szakmák nószerveze
teinek, a megyei n6tagozatoknak a kép
visel6i vettek részt. A VSZ Nóbizottsága
Is képviseltette magát.

Előadást Evelin Regner, az ÖGB brüsszeli
irodájának munkatársa, szociális attasé tartott.
Az előadó bevezetőként az Európai Unió in
tézményrendszeréről, az Osztrák Szakszerve
zeti Szövetség Brüsszelben folyó munkájáról
szólt. Kiemelte az Európai Parlament szerepét,
mely demokratikus fórumot biztosít a viták
hoz, ellenőrzés_t gyakorol, részt vesz a tör
vényhozó folyamatban. Az utóbbi időszakban
a Parlament szerepe mindinkább erősödik.
Felhívta a figyelmet az Európai Unió Bírósá
gára, mely biztosítja azt, hogy a közösségi jo
got a szerződésekkel összhangban értelmezzék
és alkalmazzák. Beszélt az ÖGB brüsszeli iro
dájának tevékenységéről. Elmondta, hogy iro
dájuk az Osztrák Nagykövetség épületében
működik, ez az elhelyezés nagyon előnyös
számukra, mert így kö�vetlen kapcsolatot tud
nak fenntartani valamennyi osztrák miniszté
riummal. Minden olyan kérdésről szóló anya
got megkapnak még a tárgyalások előtt, ame
lyek az EU Bizottság napirendjén szerepelnek,
így véleményüket még a döntéshozatal előtt
kifejthetik. Az ÖGB irodán keresztül az EU
Bizottsághoz is be tudnak jutni, kapcsolatot
tudnak teremteni és fenntartani a többi ország
szakszervezeteivel.
Hangsúlyozta: az EU-ba való belépésnél
nagyon fontos, hogy a szakszervezetek már a
tárgyalások kezdetétoi mindvégig jelen legye
nek, rendelkezzenek kellő iriformációval, el
mondhassák véleményüket, s nyomást gyako-

ARANYSZÁJ

Párnáson
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Az egyszeri magas rangú kollégát a vasút
csaknem minden vezető beosztású dolgozója
és a társadalmi szervezetek tisztségviselői is
személyesen ismerték, kedvelték. Ismertségét
és az iránta kialakult szimpátiát humorérzéke
ének, kedélyes mesélőkedvének és frenetikus
történeteinek köszönhette. Gyakori vendége
volt az oktatásoknak, értekezleteknek, ahol a
résztvevők biztosak lehettek abban, hogy jókat
fognak mulatni az öreg történetein.
A viccek csaknem mindig újak, frissek vol
tak, egyszer egyszer jól beleillettek az előadás
mondanivalójába is. Szerinte, ha valakinél a
poén elhangzása után nem esett le a „tantusz"
az előadása lényegét sem értette meg.
Emlékezetes története még azokból
az erősen munkaerőhiányos évekből
való, amikor a vasút „fejpénzt" fizetett
annak, aki új embereket hozott. Akko
riban egyre több romával találkozhat
tunk, elsősorban a pályafenntartás te-

rolhassanak a kormányokra. A szakszervezetek
tevékenysége jelentősen hozzájárulhat a csat
lakozásra vonatkozó „igen" vagy „nem" ki
mondásához.
A szociális· attasé előadásának második ré
szében arról · szólt, hogy mithozott Ausztria
számára az EU-ba való belépés, és hogy mi
lyen nehézségekkel találták szemben magukat.
Ausztria 1995-ben lépett be az Európai Unió
ba. A belépésnek kedvező és kedvezőtlen ha
tása egyaránt volt a gazdaság és a foglalkoz
tatás alakulására. A belépést követően a vá
mok eltörlésével az export növekedett, Auszt
ria kedvenc beruházási terep lett. Történt el
őrelépés az üzemegészségügy területén is.
Ugyanakkor a foglalkoztatás terén kedvezőt
len folyamatok is végbementek. A munkanél
küliség 4,5 %-os. Gondok jelentkeztek a nők
munkáltatása terén is. A belépés előtt például
Ausztriában tiltva volt az üzemekben a nők
éjszakai munkavégzése. Az EU országaiban az
egyenjogúságra hivatkozással nem tiltják a
nők éjszakai munkáját. Az Európai Unió célja,
hogy a nők foglalkoztatottsága növekedjék.
Ausztriában jelenleg ezzel ellentétes tendencia
figyelhető meg. Bevezetés előtt áll az úgyne
vezett gyermekgondozási díj, mellyel az a kor
mányzat célja, hogy a nőket visszavezesse a
családi tűzhelyhez. Csökkentik a gyermek
intézmények támogatását. Mindezek miatt
Ausztria kritikát kapott az EU Bizottságtól, s
ezzel a kritikával az ÖGB is egyetért. Az
ÖGB-ben munk:acsoportokflt hoztak létre,
hogy az ágazati szakszervezetek szintjéig
megvizsgálják a problémás kérdéseket.
Előadásának befejező részében szólt az esé
lyegyenlőség k�rdésköré�ől, az EU ilyen vo
natkozású irányelveiről. Igy� a nők és férfiak
egyenlő értékeléséről, az „egyenlő értékű
munkáért egyenlő bér" elvéről, a bér fogalmá
nak szélesebb körű értelmezéséről, az egyenlő
rületén. Egyesek szerint együtt „néz
tek a fejpénz fenekére" a toborzók
kal.
Emberünk ez idő tájt egy alkalom
- mal vonattal kényszerült kiutazni, de
kissé megkésve érkezett a pályaudvarra és a
párnás kocsiban mindössze egyetlen szabad
helyet talált. Bosszúsan állapította meg, hogy
minden �akozása· elszállt a kényelmes utazást illetően.
A szabad férőhelyes fülkében öt roma pá
lyamunkás szalonnázott jóízűen és nagy
egyetértésben. A rájuk nyitó utast láthatóan
kelletlenül fogadták. Barátunk: forrongó felhá
borodással állapította meg, itt bizonnyal az el
ső osztály jogtalan igénybevételének esete fo
rog fenn és ő most intézkedni kényszerül már
csak a zavartalan utazás okán is.
Felsőbbsége tudatában kemény kérdést inté
zett,a „bitorlókhoz". - Mondják, maguk mind
vasutasok, aztán mindjárt pámásra szól a je
gyük?
Az egyik barna útitárs kedélyes áb
rázattal válaszolt a nyegle kérdésre.
- Látja főnök úr, a szegénység min
ket is ezek közé a bakterek közé
kényszerített, hát most mondja, ez
való nekünk?

Ez való
nekünk?

/
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„Esélyegyenlőség az Unióban és a
szakszervezetekben" címmel
konferenciát rendeztek május
23-án a Bőripari Dolgozók
Szakszervezetének Székházában
bánásmódról, a diszkrimináció problémáiról.
Szólt arról, hogy Ausztriában sok nő dolgozik
részmunkaidőben, jóval több, mint férfi - s ezt
nem önszántukból teszik. A részmunkaidő mi
att sok hátrány éri a nőket, inind a szakmai
előléptetések, mind a bérezés, a munkaidő
nyugdíjba történő beszámítása során.
Befejezésként hangsúlyozta az előadó, hogy
az EU-ba való belépés után is bőven van meg
oldásra váró kérdés. Nem szabad a "belépéstoi
csodákat vámi, különösen nem ez az egyetlen
üdvözítő módszer a munkaidő és a munkanél
küliség problémáira. Reményét fejezte ki,
hogy az európai szakszervezeti mozgalom fo1yamatosan fejlődik, s eredményesen felveszi
a harcot a nehéz kérdések ügyében.
Célszerű-e belépésre törekedni akkor, ha a
csatlakozás nemcsak pozitívumokkal jár, ha
nem újabb gondokat is hoz? - tette fel a kér
dést. Hangsúlyozta, hogy a kis országoknak a
továbbfejlődés szempontjából nincs más alter
natíva.
A konferencia igen hasznos volt, több ta
nulsággal is szolgált. Fő üzenetei ezek:
• A szakszervezeteknek el kell érniük, hogy
már az első lépésektől bevonják őket a csat
lakozási tárgyalásokba és a döntéshozatalba.
• Azon kell munkálkodni, hogy erősödje
nek a szociális szempontok, a csatlakozásra
váró országokban is mind magasabb szociális
normákat érjenek el.
• Szükséges, hogy megszülessen az Esélye
gyenlőségi Törvény, s létrejöjjenek az Egyen
lőségi Bizottságok.
• Rá kell bírni a kormányt a tájékoztatási
kötelezettsége teljesítésére.
• Fontos szakszervezeti feladat az emberek
korrekt, reális felkészítése, hogy a belépést ne
csodavárás, hanem a lehetőségek tényszerű
megismerése és tudomásul vétele előzze meg.

Kollár Sándorné

Barátunk humorérzékenységét nem hagyta
hatástalanul a frappáns válasz, hasonló „tanul
ságok" gyűjtése miatt ott maradt a társasággal
úti céljáig. Valószínű, innen származik a kö
vetkező történet is, amit az előbbi meséje után
mondott el hallgatóságának.
- A korábbi munkahelyemen, - kezdte a me
sét - az egyik idősebb kolléga állandóan
ugyanazt a viccet mondta el nap mint nap. A
vele egy irodában dolgozó társai, akik bár szá
zadszor hallották, mindig harsányan röhögtek,
mintha először hallották volna. A főnök meg
sokallván a menetrendszerű mulatságot, kér
dőre vonta a mesélőt. Nincs munkája, hogy
állandóan szórakoztatja a többit?
- De főnököm, ezek tiszta hülyék! Én min
den nap elmondom nekik ugyanazt az idióta
történetet, ők meg úgy röhögnek rajta, mintha
először hallanák. A -főnök ezután a többieket
vegzálja: mikor lesz már vége ennek az idét
lenkedésnek?
- De főnök úr, ez a vén bolond minden nap
elmondja nekünk ezt a dögunalmas, rossz vic
cet. · Mi, hogy meg ne bántsuk, hivatalból
kényszeredetten röhögünk, hadd örüljön.
Én is ennek okán írtam le a történetet, az
öreg iránti tiszteletből.

Hegedffs Károly
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A népszavazási kezdeményezés
második kérdésér61
I
A
M

smeretes, hogy az MSZP népsza visszamenőleges hatállyal folyósíta eltérést a két fogyasztói kosár kövazást kezdeményez négy olyan ni. Ez a megoldás kiküszöbölné a zi;itt.
kérdésben, amelyek közül egy tervezési „tévedéseket", amely más
jó szándékú törekvés ellenére
közvetlenül érinti a nyugdíjasokat. területeken is sok ellentmondást
is ki kell ielentenünk, hogy a
Ez így hangzik: ,,Akarja-e Ön, hogy szül. Kár, hogy ez az egy szó, vagy
jelenlegi nyugdíjemelést rend
az évenkénti nyugdíjemelé�t úgy is az előző évi „tényleges" adatokra szer alapjaiban rossz, és nem fino
határozzák meg, hogy a keresetnö támaszkodó utalás, hiányzik a nép mításra;- hanem megváltoztatásra
vekedés mellett a nyugdíjasok fo szavazási kérdésből.
szorul. Miért?
gyasztása (fogyasztói kosara) alap
Való igaz, hogy a nyugdíjasok
Elvi alapon az egyes társadalmi
ján számított áremelkedést vegyék „fogyasztói kosara" ,alaposan eltér rétegek esélyegyenlőségéből kell
figyelembe?"
az· általánostól. Komoly
•kiindulnunk. Vagyis min
Politikai elkötelezettség nélkül változást az jelentene, ha
den rétegnek - aktív kere
felvetődik a kérdés: jelent-e ez vál- nemcsak a külön fogyasz Szembeállítja sők és nyugdíjasok - egy
tozást az 1997. évi LXXXI. tv-ben tói kosarat készítenék el,
kell viselni az or
a fiatalokat formán
meghatározott nyugdíjemelési elő hanem a jelenleg vizsgált
szág terheit, és azonos
és időseket arányban kell részesülniírásokkal szemben.
. hét árucsoportba sorolt fo
A hatályos törvény a „tervezett" gyasztási szerkezetet is az
ök a gazdasági fejlődés
nettó bérkiáramlás 50 %-át, vala idős emberek fogyasztási szokásai hozadékából.
mint a „tervezett" infláció 50 %-át hoz igazítanák. Például a gyógysze
Ezt az elvet csak az előző évi
veszi figyelembe az év elején törté rek külön rovatban, és nem az tényleges nettó bérkiáramlással ará
nő emelésnél. Ha 1 százalékpontnál ,,egyéb cikkek" között elrejtve sze nyos nyugdíjemelési rendszer való
nagyobb az évközi f!ltérés, akkor repelnének. Ezek súlyaránya és ár síthatja meg. Ilyenkor a reálbér és a
novemberben, januárig visszamenő színvonala az időseknél jelentős el nyugdíjak vásárlóértéke azonos
leg helyesbíteni kell az eltérést.
térést mutat az általánoshoz viszo irányban és arányban mozog.
A nyugdíjasok azonban jobban nyítva.
A jelenlegi 50-50 %-os emelési
bíznak az előző évi „tényleges" ada
ltételezhető, hogy a népszava rendszer gyakorlata a keresetek és
ási kérdést megfogalmazók ezt infláció alakulásánál szembeállítja a
tokban, amelyet a KSH legkésőbb
áprilisig minden évben megállapít.
1gy értelmezték. Annál is in fiatalokat és az időseket. Egy újabb
Ennek alapján a januári előlegezett kább, · mert a jelenlegi statisztikai Bokros-csomag esetén a nyugdíja
emelést, már májustól lehetne módszer nem mutat ki számottevő sok jutnának jogtalan előnyhöz, míg
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a gazdasági felemelkedés (GDP-nö
vekedés) idején még akkor is növeli
az életszínvonal-különbséget az ak
tív keresők és a nyugdíjasok között,
ha a nyugdíjak vásárlóértéke nő.
(Ha például az infláció 5 %-os, a
m;ttó bérkiáramlás 10 %-os, a k'ü
lönbség 2,5 % a nyugdíjasok rová
sára.)
ostanában szóba került 'a
nyugdíjreform további fej
lesztése is. Az aktív keresők
olyan nyugdíjrendszer kialakításá
ban érdekeltek, amely minden ál
lampolgárnak biztosítja azt az élet
színvonalat, amit munkaviszonyá
nak utolsó szakaszában, egy élet
munkájával elért. A már nyugdíjban
lévők pedig azt szeretnék, ha leg
alább a nyugdíjuknak az elmúlt 10
év alatt bekövetkezett értékvesztését
mihamarább pótolnák. Az Európai
Unióhoz ,való csatlakozás előtt - a
bérekbez hasonlóan - a nyugdíjakat
is a tagországok átlagos színvonalá
hoz kellene közelíteni.
Visszatérve a népszavazási kér
déshez: az' igen válasz - megvaló
sulás esetén - a jelenlegi helyzethez
képest javulást jelent, de nem teremt
valódi társadalm.i esélyegyenlőséget
a gazdasági fejlődés hozadékából
való részesedést illetően.

K.O.
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�

�

��

J�rműjavító és.Gyártó Kft.

ISO�l�:�

DIN-EN 729-2
ÖNORM M 7Sti, DIN 6700

Tevéken sé i körünk:
•vontató járművek (dízelmozdonyok)
javítása, korszerűsítése, gyártása
• vontatott járművek fővizsgája,
főjavítása, átépítése, gyártása
• 4 tengelyes személykocsik
fővizsgája, átalakítása
• Bz motorvonatok javítása, korszerűsítése
InterPici motorkocsi
és vezérlőkocsi gyártása

Bzmot

MV)

• láng- és plazmavágás
• nagypontosságú fémmegmunkálás .
• szemc�eszórás '
• alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése

INTERJÚ

MA�fAi �AMA

2001 JÚNIUS

Újabb sikeres tanévet zárt-
a1 Vasutas Zeneisk.ola

smét eltelt egy tanév. A Vasutas Ze
ne- és KépzfJmUvészeti Iskola igazga
tójával, Pál Gáborral az elmúlt esz
tendó eredményeiról . és továbJ>I ter
veikról beszélgettünk.

- Több szempontból is különleges évet zár
tunk. Ez volt az első teljes tanévünk az új µe
lyünkön. Közismert, hogy nemrég költöztünk:
a „ Vasút a gyermekekért" Alapítvány Benczúr
utcai óvodájának harmadik emeletére, ahol va
lóban· kultúráit és nagyon szép környezetben.
dolgozhatunk. Meg kell említenem, hogy a két
intézmény között kitűnő kapcsolat alakult ki,
ami azért említésre méltó, mert az ideköltözé
sünket előzetes félelmek kísérték. A jó hang
köszönhetően
szigetelésnek
egyáltalán. nem zavarjuk egy:
mást, sőt, szoros együttműkö- ·
dést alakítottunk ki: Például jú
nius elején közösen látunk ven
dégül a kárpátaljai Sárosoroszi
ból harminchat gyermeket. A
nyolcszáz lelket számláló árvíz-·
sújtotta településről érkező öt és
tíz év közötti gyermekeknek
számos szponzor segítségével
nagyon tartalmas programokat
szerveztünk:.

a szeptemberben induló évfolyam az Budapes
ti Operettszínházzal közösen létrehozott ,,Pesti
Broadwaf' Musical Stúdióban -kezdhet. Az
együttműködésnek köszönhetően a:z; ide beirat
kozó fiatal tehetségek a negyedik év végén ál
lamilag elismert felsőfokú előadóművészi és
úgynevezett színész-2 végzettségről kapnak
bizonyítványt, amellyel bármelyik.színházban
elhelyezkedhetnek.

• Mennyiben változik meg a képzés tartalma
az új formának köszönhetően?
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A HAZAI SZTÁROK TÖBBSÉGE IS
HOZZÁNK JÖN
AZ ÉNEKTUDÁSÁT TOVÁBB
CSISZOLNI, HA ZENÉS
DARABBAN KAP SZEREPET

szágos Színházi Találkozón egyedüli amatőr
társulatként adhatjuk elő a ,,Godspell"-t.

• Valóban szép teljesítmény, gratulálok!
Hallhatnánk valamit a képzőművészeti te
vékenységükről is?

- kevésbé látványos módon, de nemzetközi
sikerekkel büszkélkedhetnek a festészetet,
- A képzés trendje alapjaiban megváltozik. szobrászatot és grafikát nálunk tanulók is.
Eddig kizárólag az egyetemre készítettük fel Ugyancsak június elején tartjuk meg Balaton
a hallgatókat, ezentúl, ha valakinek mégsem kenesén az immár nemzetközi alkotótáborun
kat, amelyre öt ország harmincöt
li
vasutas képzőművészeit várjuk.
Évadzáró a Haxen Király Étteremben , 'f �t>
Az alkotótábor résztvevői Kő Pál
Kossuth-díjas és Gyémánt László
művészektől tanulhatnak. Az ott
készült alkotásokból összeállított
kiállítás a hagyományoknak
megfelelően a következő hóna
pokban körbejárja az ország vas
utas művelődési intézményeit.

• Milyen események tartoznak
még az év végi leltárhoz?

- Az idén is több mint harminc
ingyenes konc;ertet adott a Vas
utas Pro Musica Zenekar, amely
- Kétségtelenül iskolánk leg
az iskola tanáraiból és diákjaiból
ismertebb alkotóműhelye a
alakult. A zenekar küldetésének
Toldy Mária által vezetett Musi
tekinti, hogy olyán helyekre jut
cal Stúdió, amely immár tizen
tassa el a klasszikus élőzenét,
két éve működik. 2000. decem Kovács Brigitta énektanár, Horváth Lászl6 tánctanár, Toldy Mária stúdióve ahová a'z más módon nem jutna
berében mutattuk be a Vidám zető Pál Gábor, a zeneiskola igazgatója, Radvánszki Attila az étterem tu el. Ezért lépnek fel olyan szociá
Színpaddal közösen a Godspell lajd�nosa, az évadzáró szponzora, Fincza Erika koreográfus, Csonka András lis otthonokban és egyházi intéz
című musicalt, amely még az el színmíívész, Malek Andrea mint segítő, Bak6 Gábortánctanár, Jantyik Csaba ményekben, amelyek lakói soha
sőnél, az emlékezetes Fame-nél színészmesterség-tanár. {A képen a tanári kar egy része látható.)
sem juthatnak el koncerttermekis nagyobb sikert aratott. A da
be. A fellépéseket követően ren
rabot a Vidám Színpadon folyamatosan telt sikerül bejutnia, annak is olyan végzettsége geteg köszönőlevelet kapunk, amelyekben újra
ház mellett játszottuk egészen májusig, és szá lesz, amellyel bárhol elhelyezkedhet a szak visszahívják a zenekart. Meg kell említenem,
mos vidéki helyszínen felléptünk, így például mában. De nemcsak a papír lesz más, hanem hogy a koncertek fényét országos hírű művé
meghívtak bennünket Dunakeszire, Tapolcára, az együttműködésnek köszönhetően az elmé szek is emelik, hiszen számos esetben fellépett
Debrecenbe is. Ezenkívül számos vasutas mű leti és gyakorlati képzés is fejlődik. Az Ope a zenekarral Pitti Katalin, Kovács Kolozs és
velődési intézményben aratott nagy sikert a rettszínház például vállalta, hogy a növendé Medveczky Ádám is.
musical. Az előadás hanganyagából CD is ké keink színpadi gyakorlatot szerezhetnek, és az
szült, amely szintén kelendő.
ahhoz szükséges színészmesterségbeli és tánc • Valóban nagyon mozgalmas évet zártak.
tudásuk fejlesztéséhez szakmai és anyagi tá
- Rengeteg új feladatot hozott ez a tanév. A
• Ha jól emlékszem az első nagysikerü elő mogatást nyújt.
nagyobb felelősséggel is járó kihívásokat az
adást négy éve mutatták be. Van valami
lyen oka a négyévenkénti ciklikusságnak?. • Ezek szerint a szakma is elismeri a Vasutas itt tanító huszonhat fős tantestület hozzáérté
sének köszönhetően tudtuk megoldani. Ezt bi
Zeneiskola teljesítményét.
- Igen. A Musical Stúdió négyévente indít
zonyítják a különböző hazai és nemzetközi
.új osztályt. A mostani végzősök kivétel nélkül
- Erre több jel is �tal, ami azért gondokkal felkérések és elismerések is.
jelentkeztek a Színház- és · Filmművészeti is jár. Az egyik ilyen kellemes gondunk, hogy
A magyar Vasutas Zene- és Képzőművészeti
Egyetem operett és -musical szakára. Nagyon a hetekben kaptunk felkérést eg)' amerikai Szakiskolát külföldön is jegyzik, így például
bízunk benne, hogy sokukat felveszik. Biza szervezőtől, aki öthetes Egyesült Allamokbeli rangja van a FISIAC-ban, a Nemzetközi Vas
kodóak vagyunk, mert a korábbi felvételi turnéra kért fel bennünket. Az első fellépés ok utas Kulturális Szövetségben is. Az is az itt
arány nyolcvan százalék fölött volt.
tóber huszonharmadikán New Yorkban lesz. A folyó munkát minősíti, hogy például a hazai
problémát az okozza, hogy a jelenleg színpad
többsége is hozzánk jön az énektudá
• Mi lesz amkkal, akiket mégsem vesznek fel? képes növendékeink többségét remélhetőleg sztárok
sát tovább csiszolni, ha zenés darabban kap
- Ha valakinek mégsem sikerül a felvételi, addigra felveszik az egyetemre, ami miatt nem szerepet. Nemrégiben Huszti Péter és Verebes
azokat egészen biztosan el tudjuk helyezni kü tudnak velünk jönni. Természetesen megold István is megfordult e falak között.
lönböző színházaknál. Azért, hogy a nálunk ta juk valahogy. A másik nagyon komoly elisme
Karácsony Szilárd
nuló fiataloknak biztosabb jövőt kínálhassunk rés, hogy a június 10-én Pécsett megtartott Or-

• Hallhatnánk valamit a Musi
cal Stúdióról?
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Ford Hungária Kft. regionális
ügyvezető igazgatója az 1926-ban
gyártott Ford-T személygépkocsit
ajándékként átadta. A kocsit Var-

Világnap a Ko.. z 1-e ke de' s
A múzeum a MÁV segítségével a híres mozdony
Múzeumban
elsö harmadát megmentette (képünkön), így a
·1

\

1

1
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ájus 18-án immár ötödik alkalommal rendezte meg
az Intézmény a Múzeumi Világnapot. A támogatók,
a múz.eumbarátok és a közvetlen munkatársak
összefogásával az esemény a látogatók által is ta
pasztalható eredményeket hozott. Múzeumunk a közlekedés
valamennyi ágazatának emlékeit gyajti. Vigyázó szemünket
ezúttal négy új szerzeményre, a vasutat, a hajózást és a közutat
idézó tárgyakra vetjük.

424-es gözmozdony mellett a korszerűbb vasúti
vontatást is eredeti darab képviseli

dekes életképekkel találkozhatunk
a domboldalakon, a megállók kör
nyékén és az utcákon. A ke(lve-

ga Jenő autórestaurátor hozta ki
tűnő állapotba. A Ford cég hatal
mas eredményét jellemzi, hogy az
első modellje 1908-ban hagyta el
az összeszerelő csarnokot, és már
- a fokozatosan növekvő termelés
mellett - 1915-ben elérték az egy
millió darabot. Az ötszemélyes tú
rakocsi ára 825 dollárról indult, és
1921-ben csupán 415-öt kellett fi
zetni érte.
iután az ajándékozás ré
vén nagy értékű tárggyal
gyarapodott, a múzeum
örömmel tesz eleget a
makói Galamb József szakközép
iskola kérésének: kiállításra átadja
az 1917-ben készült T-modell pél
dányát. Az iskolának nevet adó
Galamb József Makóról 1903-ban
táv"ozott, és mérnökként a híres T
modell tervezési- munkáit irányí
totta. Haláláig nem feledkezett el
szülővárosáról. Waktorokat kül
dött haz11, ösztöndíjat alapított a
szegény sorsú makói fiataloknak.
A város is ápolja emlékét: posz
tumusz díszpolgárrá választotta,
tavaly pedig szobrot emelt a meg- •
becsülés jeleként. A kiállítások
megtekintése után a Ford Hungá
ria Kft. fogadást adott.

Az ünnepélyes megnyitó dr.
Katona András főigazgató üdvöz
lő szavaival kezdődött, aki köszö
netet mondott többek között a
MÁV Rt.-nek. Az épület előtt el
helyezett NOHAB szobormoz
donyt Kazacsay Zoltán, a közl<'<
kedési tárca helyettes államtitkára
leplezte le. A svéd gyártmányú
M61 004 pályaszámú gépre egy
balatoni viharban fa dőlt, s ettől
úgy megsérült, hogy lehetetlenné
vált az üzemképes helyreállítása.
A múzeum a MÁV segítségével a
híres mozdony első harmadát
megmentette (képünkön), így a
424-es gőzmozdony mellett a kor-"
szeruób vasúti vontatást is eredeti
darab képviseli.
másik három új kiállítási 1:22,5 (LGB) méretarányú egység zőbb helykihasználás érdekében a
tárgyat az épületben -he múzeumi körülmények között Eu járművek három szinten közleke
lyezték el. A sok meghívott rópában ilyen nagyságban nem dnek. Különös érzés, hogy az im
és a szép számú érdeklődő üzemel. Nézzük, mit tud valójá pozáns forgalmat szemlélhetjük egy
egy ismert vitorlás hajó, a VASA ban ez az asztal! Vasútüzemi eredeti, keskeny nyomközű vasúti
modelljét tekintette meg. Az ere szempontból négy önálló részből személykocsi ablakából is. A ké
deti hajó Stockholmban, az első áll, és egyidejűleg tíz szerelvény sőbbi érdeklődők tetszését bizonyá
próbaútján - 1626-ban - felborult közlekedik egymástól függetle ra kiváltja ez a remek terepasztal..
és elsüllyedt. Az öböl fenekén pi nül, automatikusan. A látnivalókat , A kupolacsarnokban folytató
Dr. Horváth Károly
hent, 1961-ben kiemelték, s azóta bővíti az elővárosi villamos is. Ér- dott az ünnepség. Nigel Sharp, a
múzeumként működik. (E sorok+--------------------------'---------------
írójának néhány évtizeddel ezelőtt
alkalma volt kívül-belül megte
kintenie.) Az 1 :50 léptékű modellt
az alkotó, Kuhár István magyar
iparművész jelenlétében mutatták
be. A rendkívül pre�íz kivitelezés
15 évig tartott, 15 ezer munkaórát
olna, Baranya és So Vasutasok Szakszervezetének elnö
A dombóvári, decsi, zombai, pé
vett igénybe. Túlzás nélkül állít•
mogy megyéból több ke köszöntötte a jelenlévőket. csi, nagyatádi, balatonfenyvesi ama
ható, hogy hazánkban a történel
mint négyezer nyugdí Mindketten hangsúlyozták az ösz tőr együttesek nagy közönségsikert
mi vitorlás hajómodelleket illető
jas és aktív munkavál szefogás, a szolidaritás, a barátság arató színvonalas műsora közben
en ilyen magas színvonalú mun
laló látogatott el május 5-én elmélyítésének fontosságát, az ilyen fürödtek, napoztak, sportoltak, vala
kát (amelyet egy ember keze ho
szombaton a sokak által találkozók szükségességét ebben a mint horgász-, főző-, sörivó-borver
zott létre) még nem láttunk. Ko
kedvelt üdül6helyre, hogy sorsfordító, nehéz időszakban. Tóth senyen vettek részt a dél-dunántúli
rábban nemzetközi sikert is ara
részt vegyen a Nyugdíjas Attila, Dombóvár polgármestere megyékből érkezettek. A gyerekek
tott, még befejezés előtt az 1983- Szervezetek Országos Szövetsé megnyitó és üdvözlő szavai után rö anyák napi ajándékok készítésében
as Hajómodell Világbajnokságon ge és a Magyar Szakszerveze viden bemutatta a társadalmi mun szorgoskodtak, különböző ügyessé
elnyerte a részletkategória ará tek Országos Szövetsége me kával és széleskörű összefogással gi játékokban mérték össze tehetsé
gyei testületei által rendezett felépített fürdőkomplexumot, a há güket.
nyérmét és a Nagy Aranyérmet.
Jövőre ismét jövünk! - így kö
A múzeum folyamatosan törek dél-dunántúll „Tavaszváró" ma rom megyéből ötven autóbusszal ér
kezett vendégeknek.
szöntek
el a hagyománytéremtő
jálison.
szik arra, hogy látványelemekkel
A majális főrendezője, Mayer Re szándékkal szervezett regionális
is gazdagítsa kiállításait. Most is
A vasutas város, Gunaras fürdő zső elmondta: az 1994-ben lebonyo majális programjairól a nap résztve
újabb érdekességgel szolgált az a jének árnyas fái alatt felállított szín lított első találkozó óta sokadszor vői. - Ha kell, a rendezvény szer
terepasztal, amelyet •150 méter padon a helyi fúvósok beharangozó ünnepelnek közösen a régióban élő vezésében is szívesen közreműkö
hosszú, sínen futó, 60-70 különfé műsora után Üszögi Bleyer Jenő idős emberek és az aktív munkavál dünk, csak szóljatok!" Dombóváron
le jármű - mozdonyok, személy parlamenti képviselő, a NYSZOSZ lalók, a szakszervezetek tagjai. Erre tavaszváró találkozó 2002-ben bizés teherkocsik, munkagépek - be elnöke és dr. Már� Imre, az napjainkban még inkább szükség és tosan lesz.
mutatására tettek alkalmassá. Az MSZOSZ elnökségének tagja, a igény van.
Péti Imre
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POLITIZÁLJANAK-E A SZAKSZERVEZETEK?

Több jó példára lenne szükség
Kerekasztal-beszélgetés Budapest Józsefváros
Állomásf6nökségén

A

z eszmecsere résztvevői:
Hercegh Mária szb. titkár,
Kis Tibor targoncavezető,
szb. elnök, Lázár József
szakszervezeti tag, az üzemi bi
zottság tagja, Gyimesi Gábor
szakszervezeti tag, ifjúsági felelős
és Virág Ibolya kereskedelmi hi
vatalnok, a szakszervezeti bizott
ság nőfelelőse.
Az első megszólaló Virág Ibo
lya, aki a következőket mondja:
- Kevés az igazán elvhű ember.
Sajnos nincsenek vezérlő elvek,
pedig nagy szüks ég lenne rájuk,
például az erkölcsi elvekre. Hinni

tik

el, hogy annak milyen a hírér

téke.

Kis Tibor: Az emberekben
még nem tudatosult eléggé, hogy
a szakszervezetekre a saját érde
kükben van szükség. Az is prob
lémát jelent, hogy a szervezeten
kívüli munkavállalók is ugyanúgy
részesülnek a kiharcolt juttatások
ból, mint a szervezett dolgozók.
- A vasútnál más és speciális a
helyzet - finomít Hercegh Mária
-, mert a profi szakszervezetek
jogbiztonságot teremtenek a dol
gozóknak.
Lázár József: Tulajdonképpen

Herceg Mária: A képviseleti
demokráciát ma már megszoktuk,
de a részvételi demokráciára, a
közvetlen demokráciára még
nincs kellő igény.
Kis Tibor: Mert közömbösek
ké váltak az emberek. Sok ener
giát kötnek le a napi megélhetés
gondjai, s nem látják az emberek,
hogy fáradozásaiknak, küszködé
seiknek meglesz a megfelelő
eredménye. Éreznünk kellene,
hogy érdemes ...
Hercegh Mária: Lehet, hogy
azért is van fásultság az emberek
ben, mert nem reális célokat tűz-

misszumra, az együttműködésre,
az áldozatkészségre.
Gyimesi Gábor: Legyen olyan
világ, amelyben van biztos mun
kahely, tisztes fizetés és létbiztpn
ság.
Lázár József: Elkerülhetetlen,
hogy ne politizáljon a szakszerve
zet. Az igazi kérdés: a mérték. Az,
hogy meddig menjen el. Én azt
mondom: csak addig menjen,
ameddig a munkavállalói érdek
védelem megkívánja.
Semmi esetre sem addig- fűzi
hozzá Kis Tibor -, ameddig a
szakszervezeti vezető érdeke dik
tálja.
Hercegh Mária: Jelenleg egész
magánéletünket átszövi a politika.
Azt tapasztaljuk, hogy a politiku
sok meg akarják határozni életünk
minden részét, területét. Arra tö
rekednek, hogy elmossák az
egyes értékrendek közötti különb
ségeke t, határozat. A jobboldali
kormány családbarát politikát hir
det, ugyanakkor ,a Munka Tör-

ROSSZ TANÚJUK AZ EMBEREKNEK. A SZEMÜK ÉS A' FÜLÜK, HA BARBÁR A LELKÜK
kellene bennük, persze ha vannak.
vénykönyv ét családellene sre mó
Az ifjúság nevelése fontos; az,
dosított a. Ezek a változások nem
A
NÖK
EGYRE
INKÁBB
ÁTVESZIK
A
VEZETÉST
hogy kulturálttá váljanak az em
csak a munkavállalók életét ha tá
.
A TÁRSADALOMBAN, MERT AZ IGÉNYEKNEK
berek. Tóbb jó példára, vezetői
rozzák meg, hanem beleszólnak a
példára lenne szükség. Héraklei
család
éle té be is. Ez elfogadha
JOBBAN MEGFELELNEK A NÖI JELLEGZETESSÉGEK tatlan.
tosz, az ókori görög bölcs mond
A jobboldali politika azt hirdeti,
ta, hogy rossz tanújuk az embe
reknek a szemük és a fülük, ha nem is kell mindenkinek szak nek maguk elé. S ha ezek nem tel hogy a szakszervezetek szalon
barbár a lelkük. Ha hűs égről be szervezeti tagnak lenni, hiszen ha jesülnek, akkor következik be a képtelenek, nem újultak meg,
szélek, akkor nem párthűségre valaki nem fizet tagdíjat, ez a csalódás, a kiábrándulás.
nem képviselnek munkavállalói
Gyimesi Gábor: A politika a é rdekeket. Ezért például a Danon
gondolok, hanem elvhűségre, hi - pénz zsebében marad, és mégis
megkapja a szakszervezeti taggal csalfa ideált erősíti az olyan szlo ügyben mindjárt úgy lép be a kor
szen tudatos, öntudatos emberekre
van szükség. Kell, persze, hogy azonos juttatást . A megoldás az genekkel, mint a 3 gyerek, 3 szo mány, mint „a legharcosabb ér
dekvédő". A tanulság: a szakszer
kell politizálnia a szakszewezet lehe tne, hogy szervezeten kívüli ba, 4 kerék.
Virág Ibolya: Úgy látom, a veze teknek meg kell fogalmazni
nek. Ha jól belegondolunk tulaj kollégák fizessenek valamilyen
nők egyre inkább átveszik a veze uk saját értékrendjüket, s ezt kell
donképpen minden tárgyalás poli alapon hozzájárulást.
Virág Ibolya: A szakszervezet té st a társadalomban, mert az igé · következetesen képviselniük. Le
tizálás is. Ha a szakszervezet nem
nek úgy kell dolgoznia, hogy le nyeknek jobban · megfelelnek a gyen szó bármilyen színű kor
politizál, akkor nincs is.
Kis Tibor megerősíti ezt a vé gyenek ké zzelfogható eredmé női jellegzetessé gek. A nő jövőké . mányról.
nyek. Vagyis a szakszervezet le pű, a férfi a jelenképű. A nő a fér
leményt, de ki is egészíti.
Kárpáti Sándor
- Politizáljon a szakszervezet, gyen vonzó a kívülállók szám.ára. finál jobban hajlamos a kompro-----------------------------+ám azzal nem értek egyet, hogy a
rv

tsé

�:!�� ����i!�� l����� P�;
ugyanis mindenkinek előbb-utóbb
vaj lesz a fején, s aki korpa közé
keveredik, azt megeszik a disz
nók.
- Sokan azért nem törődnek a
politikával - kapcsolódik a be
szélgetésbe Gyimesi Gábor mert sok a rossz, taszító példa.
Olyanok, mint a Tocsik-ügy, vagy
legújabban a kisgazdák botrányos
belháborúja, amelyet hónapok óta
kénytelenek vagyunk nézni a te
levízióban. A hírműsorok zöme
nem a politikáról, hanem a politi
kusokról szól.
- Holott arról ké ne szólnia a
médiának- toldja meg Lázár Jó
zsef-, hogy mit tesznek a politi
kusok az emberekért, értünk. Ha
tesznek is, ha elintéznek is vala
mit, az sem biztos, hogy megtud
juk, mert a média illetékesei dön-

j Vil�áminterjú

a. VSZ legutóbbi kongresszusán 1

Lőrinc István,

a Hatvani Gépészeti Főnökség
szb-titkára:

• Mit értesz politizáláson?

- Ezen azt értem, hogy magasabb szinten - nem
a munkahelyeken - az érdekv,édelmi szervezet már
rá van kényszerítve, hogy kapcsolatokat teremtsen
politikusokkal. Olyan kérdésekben persze, amelyek
érintik a munkavállalókat.
• És a munkahelyeken?

- Ott csak a konkrét érdekvé delmi problémákkal
kell foglalkozni. Például a táj ékoztatással, vágy hogy
friss példát említsek, a Munka Tórvénykönyvének
módosításával. A tájékozta tást azért emelném ki,
mert fontos, hogy a munkaválla
lók képben legyenek a helyzetről,
a várható eseményekről. A mun
kavállalók számára közvetíteni
kell azokat az értékeket, amelye-

ket a politika az ő érdekükben tesz, s ahogyan azokat
megjeleníti. Természetesen nekünk is ki kell állnunk
minden, a munkavállalókat érintő kérdésben, például
a szociális juttatásokban- bármilyen kemény prob
lémák megoldásáról legyen is szó. Ezeket nem ke
rülhetjük meg, az ütköz éseket sem takaríthatjuk meg.
Magasabb szinten a szakszervezeti konföderációk
már köthetnek egymással szövetséget, létesíthetnek
partnerkapcsolatokat pártokkal, amelyek felvállalják
az olyan feladatokat, mint például a törvényalkotás
és módosítás, az adórendszer változtatása stb.
• ttelyesled-e azt, hogy szakszervezeti vezet61< parla
menti képvisel61< legyenek?

- Nem helyeslem. A szakszervezeti tisztség és a
parlamenti képviselős ég nem egyeztethe tő össze. Ha
ugyanis a szakszervt:zeti képvi
selő elkötelezi magát egy párt
programja mellett, akkor meg
van kötve a keze, szavazógép
pé válik.

MEG VAN KÖTVE A KEZE,
SZAVAZÓGÉPPÉ VÁLIK
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Kitüntetett Vörösmarty

Az egység háza

S

zámos klubjuk, csoportjuk van, s hozzájuk jár a város ap
raja-nagyja is, ha kultúrára vagy a közösség nyújtotta sa�
játos atmoszférára vágyik. Szabóné Nagy Júliát, a miskolci
ház asszonyát kértük, mutassa be a nemrégiben MSZOSZ
díjjal elismert intézményt, a Vasutasok Vörösmarty Mavel6dési
Házát.

- A létesítmény - mondja - 1964től ,működik a mostani helyén. Min
dig nagy élet volt a házban, zené
szek, színjátszók, énekesek és sokan
mások gyűltek itt össze, hogy szer
vezett keretek között élhessenek a
kultúrának. A Vörösmarty a vasutas
kulturális élet szentélye volt a meg
alakulása óta, és utódja a korábbi,
Bunkónak nevezett művelődési in
tézménynek. A ház történetében két
töréspont volt, az egyik az első vi- •
lágháboní, amikor a hajdani épületet lebombázták. Jóval később,
1963-ban, a Tiszai pályaudvar korszerűsítése során pedig a közben
helyreáilított házat, vagyis a Bunkót
le kellett bontani. Akkor épült föl a
mostani helyünk, amit a nagyközonseg Vörösmarty Művelődési ·
Házként ismer.
Az építés ezen a vasutas telken
kezdődött, amely· meIJett egy klubház működött. Itt emeltek egy 442
négyzetméteres épületet a vasuta. soknak,

vakból is megértjük
egymást. Nekik is
könnyebbség, hogy
nem kelJ magyaráz
egy-egy
kodniuk
probléma tálalásakor,
és nem kell tisztelet
köröket sem róniuk
körülöttem.

- Tíz l<lubunk és három művész
csoportunk van. Büszke vagyok ar
ra, hogy nagyon sokféle érdeklődé
sű ember jár hozzánk, és itt megta
lálja azokat a kereteket, amelyek
között kulturáltan és hatékonyan
hódolhat a szenvedélyének. Az
énekkörtől kedve a nyugdíjas vagy
a természetjáró klubon át a model
lező, a színjátszó vagy a jóga klubig
sokfélével foglalkoznak itt az embe
rek. Ezek a mi állandó csoportjaink,
amelyek itt működnek. Emellett
több civil szervezetnek is helyet
biztosítunk alkalmanként, hiszen a
művelődési házak állami támogatást
is kapnak, amelyből a helyi társa
dalmi igényeket is ki kell elégíteni
ük. Itt tarja a rendezvényeit például
a Martin-telepi nyugdíjas egyesület
vagy az Értelmi Fogyatékosok Szö
vetségének miskolci csoportja.

- Milyen problémák
ról van szó?
_ Amikor átvettem
a vezetést, simán
ment minden, hiszen
nagyon· jó ·elődöm
volt, és az addigi tevékenységem révén is
beleláttam a munkába. Aztánjöttek a gazdasági-társadalmi átalakulással óhatatlanul fölmerülő gondok, Nagyon meg kel-lett nézni, mire költjük a pénzt. Rangsoroltam, melyik számos külföldi vendégszereplésen
csoportunk életképes, vagyis melyik vettek részt a muzsikusok, és min- Mikor kerültél a ház élére, és mit
érdemes a nagyobb támogatásra, den előadásuk iránt óriási az érdekörököltél az elődöktől?
Sajnos ez azzal járt, hogy több cso- Iődés. A csoportvezetők is ingyen,
- Három épületet vettem át 1987- porttól meg kellett vonnom a komo- műkedvelői alapon dolgoznak, csu· nagyon JO
· • 1 ke11 gaz.
- Ezek szerint
ben. Az�egyik tulaJ·donke'ppen egy, 1 yabb finanszuozas
• • t. Ez nagyon ha-'
pan
• a fúvoso
• k karnagya kap llszte- dálkodni.
kis kocsma jelJegű helyiség, a má- látfan feladat volt, de a klubvezetők Ietdíjat a művelődési háztól. A klusik egy nagyterem, amely különbö- szerencsére megértették, hogy nekik bok vezetői többen a vasút dolgo- Hát igen. Általában mindenre
jut pénz, bár kevesebb, mint
ző előadásoknak ad színteret. Ezek is tenniük kell valamit magukért. zói.
amennyit szeretnék adni. Úgy állameIJett egy viszonylag nagy iroda- Így járt például a képzőművészeti
ház is az irányításom alá került. A kör. A neves fúvószenekart azonban - Milyen széles a paletta, és miféle podtunk meg a csoportvezetőkkel,
felnőtt életem nagy részét az intéz- maximálisan tudom támogatni, mert rendezvényeknek ad otthont a Vö- hogy a közös pénzhez csak akkor
nyúlunk, ha abból mindenki részeményben töltöttem, mert frissen. nagyon szép eredménnyel működik, rösmarty?
végzett népművelőként 1972-ben itt -t---------------------------+ sülhet, például egy-e_gy nagyobb
rendezvény kaJ?CSán. Arn a-klubok
kezdtem dolgozni. Persze a családkirándulásait, a házon kívüli tevéról én sem mondtam le, ezért egy
ideig a gyermekneveléssel voltam
kenységét már nem tudom támogatni, azoknak önköltségeseknek kell
elfoglalva otthon. Amikor visszatér�t a
" A vasu
tem, könyvtárosi munkát kaptam,
lenniük
Ezt pontosan megértették a
gyermekekért"
majd később fölkértek az intézmény
tagok, nincs konfliktus. Már csak
Alapítvány szegedi
azért sincs, mert tudják, a ház a vasvezetésére.
A tábor időpontja: 2001_ augusztus
utasok előtt mindig nyitva áll, akár
Akkor már nagyon jól ismertem 13_18_
diákotthona kell6
születésnapot, akár baráti összejöa vasutat és a vasutasokat, rendkívül Helye: diákotthon, 6725 Szeged,
'számú jelentkez6
vetelt szeretnének itt tartani. Mi
megszerettem őket, és úgy éreztem, Boldogasszony sgt. 44_
eseten
� I"degennyeIVI.
nem kötődünk egyetlen munkaválők is befogadtak maguk közé. Sokat
'szaktábort szervez a
változtattam az addigi munkán, de
Elhelyezés: több ágyas hálókörIalói érdekképviselethez sem, mert
ezt többnyire külső kényszerből tet- letben; közös mosdó- és fürdőhelyinyári szün id6ben.
az a célunk, hogy a vasutasok
tem.
séggel.
összetartsanak, a saját köreikben
Jelentkezés: a szaktáborozásra lási lehetőségek, kerékpártúra, videó, érezhessék magukat. Ez hagyo- Nem kis siker az életben, ha egy 12-18 éves korú diákok jelentkezhet- disco igény szerint, zenés kondicio- mány, ami tökéletesen egyezik az
olyan zárt közösség, mint amilyen nek. A kért jelentkezési lapot kitöltve, náló torna, a Szegedi Szabadtéri Já- én elképzeléseirnrnel is. A Vörösa vasutasoké, elfogadja az embert.
aláírva 2001. június 30-ig kell visz- tékok megtekintése, városnézés, marty olyan intézmény, amelyet az
- Tulajdonképpen nem vagyok szaküldeni a diákotthon címére. Nem strandolás, kirándulás a vadaspark- úgymond kívülállók is számon tartanak, a vasutasok pedig szinte az
igazi kívülálJó, mert a családomban vasutas diákok is jelentkezhetnek a ba.
A tábor térítési díja: 19.040 Ft otthonunknak éreznek. A díjban az
több vasutas van. Édesapám és na táborba. ·
egész közösség munkája benne van.
Nyelvi csoportok: 3x20 fős angol, (áfával együtt).
gyapám is a vasútnál dolgozott min
Köszönettel
tartowm tehát a munkaInformáció kérhető: Révész Gádig, a férjem szintén. Jól ismerem 3x20 fős német, óraszám: 20 óra.
Szolgáltatások: teljes ellátás a bor igazgatótól és Sziráki Éva gazda- társaknak, a csoportoknak, s minden
tehát a vasutasok életét, gondjait,
örömeit. Ez nagyon lényeges a diákotthon éttermében, kondicionáló sági vezetőtől. Telefonszámok: vára- látogatónknak és támogatónknak.
Veszely Emólce
munkám során, mert szinte fél sza- terem használata, szabadtéri sporto- si: 62/420-361, vasúti: 06/14-07.
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Köszönt6
;.en az oldalon mostantól rendszeresen tájékoztatjuk
Onöket a közhasznú társaság munkájáról. Következó
stámunkban a kht. vezetése arról számol be, hogy mi
lyen munkát végeztek az elmúlt egy esztendó alatt.

Bemutatjuk szolgáltatásainkat, és azt is, hogyan lehet ezeket
igénybe venni. Folyamatosan tájékoztatjuk Onöket az egész
ségesebb életmódhoz kapcsolódó ismeretekről, orvosaink aktu
ális témákról szóló írásaikkal a különböző betegségekben szen
vedő olvasók életvitelét kívánják megkönnyítei:u.
Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket.

A

Rehabilitációs szakmai nap

sikeres szakmai együttmaködés keretében a MÁV Kórház
konferenciaterme adott otthont annak
orvos- és ápo
lásszakmai napnak, ahol a Vasútegészségügyi Közhasznú
Társaság rehabilitációs intézeteinek munkajársai osztot
ták meg tapasztalataikat a mintegy másfélszáz érdeklódóvel.

Az elhangzott előadások hallga
tói megismerkedhettek a Hévízi
•és Harkányi Mozgásszervi, vaja
mint a Balatonfüredi Szív és Er
rendszeri Rehabilitációs Intézet
gyógyító kollektívájának tevé
kenységével, orvosi és ápolási
eredményeivel. Szakmai előadás
sal mutatkoztak be a MÁV kór
házak rehabilitációs, mozgásszer-

A

Hévíz

hévízi tó Európa legna
gyobb melegvizű tava, me
lyet már a rómaiak is is
mertek és használtak. A
XVID. század végén gróf Feste
tics György indította el a hévízi
tófürdő kiépítését. A tó vize 39°C
hőmérséklettel tör elő a 38 méter
mély barlangból. Hőfoka nyáron
°
34 °C, télen sem esik 22 C alá, így
egész évben élvezhető.
A rellIIlatikus és mozgásszervi
betegségek gyógyításában méltán
elismert hévízi módszernek a több
mint negyedszázada -az intéze
tünkben folyó, felkészült egész
ségügyi szakszemélyzettel és kor
szerű gépparkkal jellemezhető
gyógyító tevékenység is részévé
vált.
Igénybe vehető szolgáltatása
ink: orvosi kezelés, injekciós te

rápia, mágneses tér kezelés, elekt
romos kádfürdő, interferencia
áram kezelés, iontoforesis, fiziko
terápiás kezelések, ultrahang, ör
vényfürdő, tangentor, gyógytorna,
masszázs.
Gyógyvizes kezelések (tófürdő,
medencefürdő, víz alatti torna,
iszappakolás) a kb. 150 méterre
fekvő Szent András Gyógyfürdő
kórházban vehetők igénybe.
Beutalás: intézetünkbe orto
péd, reumatológus és ideg
gyógyász szakorvos utalhat be be
tegeket az ország egész területé-

az

vi és kardiológiai fekvőbeteg osz
tályai is.
A laikus érdeklődők számára is
élvezetes szakmai eszmecserét fi
gyelemmel kísérte, Deák Zoltán,
Gaskó István, dr. Tallósy Imre, dr.
. Kiss Norbert, Rubik László
(VSZ), Prókay Sándorné és dr.
Debreczeni Katalin is.

A

Miért fáj a láb?

civilizációval járó kelle ja a betegség következményeinek
metlenségek
egyike
a - dagadó boka, fájdalom, lábszár
visszértágulat. A vénák fala· fekély, vénatrombózis, tüdőembó
nem elég erős ahhoz, hogy lia - megakadályozása.
A visszérbetegség kialakulá
változások nélkül kibírja a ráne
hezedő nyomást. Ha lábaink moz sának megelőzése a helyes élet
gatásával nem segítünk a vérnek, móddal kezdődik. Próbálja meg
hogy feljusson a szívbe, akkor a elérni és tartani ideális testsúlyát.
vér az alsó végtagokban rekedve Lehetőség szerint sokat kell mo
kitágítja a vénákat. Ezeket a lcitá zogni, sportolni (a visszérbeteg
gult vénákat nevezzük elsődleges ségben szenvedők számára a leg
alkalmasabb sport az úszás).
visszértágulatoknak.
Ugyancsak kerülni tanácsos a
A kitágult visszerekben több
vér marad a kelleténél és a vénák hosszas álldogálást és ülést - még
falá kifeszül. Az érfalra ható erős akkor is, ha ezt a különböző fognyomás miatt a szövetekben víz . lakozások nem vagy alig teszik
·szaporodhat fel, amitől a lábak lehetővé. Fekvéskor vagy üléskor,
ha módja van rá, polcolja magasra
megdagadnak �s fájnak.
A visszérbetegség tehát a vénák lábait. A rendszeres hideg-meleg
vagy más néven gyűjtőerek beteg lábzuhanyok, és a szaunázás szin
sége. A kórkép létrejöttében sze- tén erősítheti a vénák falát.
Az orvos ál_tal javasolt gyógy
. repet játszó tényezők családi haj
lam; túlsúlyosság; többszöri ter szerek szedése mellett használha
hesség; állómunka; krónikus tunk kompressziós harisnyát,
székrekedés; nem megfelelő láb vagy fáslit - amelyek összenyom
beli (magas sarkú cipő) vagy ru ják a vénákat, így az egyirányú
hadarab (szoros harisnyakötő) vi vértovábbítás csaknem teljesen
helyreáll - és olyan krémeket,
selése lehetnek.
A visszérbetegség kialakulá melyeket kifejezétten erre a célra
sát, illetve kiújulását meg lehet, javasolnak.
és· meg is kell előzni. Előrehala
dott betegségnél a megelőzés célDe soha ne feledkezzünk meg a

,,, VASÚTEGÉSZSÉGÜGY! KHT. �

1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 37.
Tel.: 301-0670; 301-Q671, 475-0707; fax: 102-es mellék

ről, -négyoldalas, fekvóbeteg-in
tézménybe szóló beutaló segítsé
gével (A. 3510-89). A beutalás
rendjét a 20/1995 sz. NM rendelet
szabályozza. Intézetünk mindenki
számára· nyitott.
A fürdó1cúrák általános ellen
javallatai: súlyos szív- és érrend

szeri megbetegedések, rosszindu
latú megbetegedések, eszmélet
vesztéssel járó központi idegrend
szeri megbetegedések, súlyos il
letve szövődményes máj-, vese-,
tüdő-, és bőrbetegségek, ·terhes
ség.
Kirándulási l�hetőségek: Hé
víz környéke tele van látnivalók
kal: Árpád kori templom Egre
gyen, Keszthely nevezetességei
(Festesics kastély, Georgikon Ma
jormúzeum, Balatoni Múzeum),
balatoni hajókázás; Zalaszántói
Sztupa (Buddhista szentély), Szig
ligeti Vár, ·Badacsonyi borvidék
Extra szolgáltatások: beutalt
betegeinknek lehetőségük van
gyógykezelésük idejét emelt szin
tű, szállodai környezetben eltölte-.
ni. Ez .felújított szobát (WC-vel,
zuhanyzóval, hűtőszekrénnyel, szí
nes Tv-vel), extra étkezést jelent.
Szállodai szobáink igénybe vehetők
beutaló nélkül is, pihenésre.
Információ

és

szobafoglalás:

Tel: 83/341-368, Fax: 83/545989; E-mail: vasuteu.heviz@ma
tavnet.hu
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Balatonfüred

A

századfordulón és · az azt
követő évtizedekben a Fü
redre jellemző pezsgő élet
az évszázados hagyományú
fürdőkultúrán, a szív- és érrend
szeri gyógyításon és rehabilitáci
ón alapult. A gyógyító szakem
berek áldozatos munkája méltán
hozta meg nemcsak a hazai, de az
európai elismerést is a gyógyító
kollektívák számára. A több, mint
negyedszázada működő szanatóri
umban nagy szakmai tapasz
talattal és gyakorlattal dolgozó
szakszemélyzet várja a gyógyulni
vágyókat. •
Igénybe vehető szolgáltatása
ink: orvosi kezelés, kardiológiai ki

vizsgálás és rehabilitáció.
Beutalás: gyógyintézetünkbe tör
ténő be.utalásra jogosult az ország
minden kardiológiai vagy belgyó
gyászati szakrendelése/kórházi am
bulanciája és osztálya, amennyiben
a beutalni szándékozott beteg szív
érrendszeri alapbetegségben, ill. en
nek szövődményében szenved és
emíatt szorul kardiológiai kivizsgá
lásra és rehabilitációra. Az orvosi
javaslatnak tartalmaznia kell a beteg
nevét, címét, TAJ-számát, lehetőség
szerint telefonszámát, a beutalást in
dokló betegség, a szövődmények és
társbetegségek megnevezését, a be-

sokat hallott mondatról: a mel
lékhatásokról kérdezze meg ke
zelőorvosát, gyógyszerészét.

r

.. \'

utalásra jogosult orvos/intézmény
· megnevezését, bélyegzőjét, a beuta
ló intézet ill. orvos azonosító kód
számát (9 karakter!). Soronkívüli
séggel vesszük fel a kórházi ágyról,
a szívsebészeti klinikáiról gyógyin
tézetünkbe áthelyezett betegeket,
valamint akiknek be11ctalóját a járó
beteg-ellátás orvosa - indokoltan sürgősségi jelzéssel látja el.
A beutalás ellenjavallatai: fertő
ző betegség, aktív psychiátriai meg
betegedés, aktív kezelést igénylő
onkológiai betegség, - egyéb orvos
szakmák folyamatos konzultációs
lehetőségét igénylő társbetegsé
gek/szövődmények megléte.
Kirándulási lehetőségek:' Bala
tonfüred nem szűkölködik látniva
lókban, számos irodalmi és művé
szeti emlékhely felkeresése mellett
kirándulásokat tehetünk a közeli Ti
hanyba, Veszprémbe. Ajkán a Kris
tálymúzeumot, Herenden pedig a
méltán világhírű porcelán manufak
túrát tekinthétjük meg.
Extra szolgáltatások: beutalt be
tegeinknek lehetőségük van gyógy- kezelésük idejét emelt szintű szol
gáltatások igénybevételével, szállo
dai- környezetben, felújított, WC
vel, zuhanyzóval, hűtőszekrénnyel,
színes Tv-vel ellátott szobában el
tplteni: Szobáink pihenésre beutaló
nélkül is igénybe vehetők.
Információ és szobafoglalás:
Tel: 87/580-303, Fax: 87/343-444;
E-mail: mavrehab@elender.hu

A Vasutasok Szakszervezete tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját

az ci 1. -Vasutasnap
alkalmából megrendezendő

IV. VSZ SPORTNAPRA
IDŐPONT: 2001. JÚLIUS 7.
HELYSZÍN: BVSC SPORTCENTRUM
(BUDAPEST, SZŐNYI ÚT 2.)

ORSZÁGOS DÖNTŐK az alábbi sportágakban:

Kispályás labdarúgás: női, férfi
Asztalitenisz: női egyéni, férfi egyéni

Sakk: női egyéni, férfi egyéni
Ulti: egyéni
Kezdési időpont: 9.30 órától

1
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Ünnepélyes megnyitó: 10.10 órakor
EREDMÉNYHIRDETÉS, DÍJKIOSZTÁS: 15.30 ÓRAKOR

Gyerekek részére rajzverseny!
BOCSA, NEVEZÉS A HELYSZÍNEN!
DÍJTAL AN STRANDOL ÁSI LEHETŐSÉG!

A versenyekre nevezési díj nincs!
A RENDEZVÉNY HELYSZÍNÉN ÉTKEZÉSI L EHETŐSÉG!
VERSENVZŐK RÉSZÉRE AZ ÉTKEZÉS DÍJTALAN!
BELÉPÉS VASÚTI ARCKÉPES IGAZOLVÁNNYAL!

SZERETETTEL VÁRUK MINDEN VASUTAST
ÉS KEDVES CSALÁDJÁT!

2000 Szentendre, Kondor Béla u. 7. T/F.: 26 313-105
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.

MSZ EN ISO 90 02/96

11
12
13
Természetes ellenség nélkül hatalmas mértékben szaporodott
el Európában a 30-as évek végén. Függőleges 5 véletlenül ide
került.
A függőleges 1 ősszel a vízszintes 1. szétszórva tömegesen
okoz vízszintes 9.
A védekezés leghatékonyabb módja .a függőleges 6.

1 VÍZSZINTES: 1
1) Megfejtés és Ill. része a Ba
- latonban van!
2) Időszerűen;
3) Rádiusz - fúrógép része - fél
part!;
4) Szolmizációs hang - férfi név,
letilt;
5) Megfejtés IV. rész, - oxigén;
6) Kutyatulajdonos - fiatal
, (ang);
7) Némán fonó - három egyne
műje - kézimunka szövet;
8) Üst harmada - feles erdő! vasolvasztó - Olga, Hedvig;
9) Kiló, liter - bizonytalan - első
betű;
10) Areométerben van - kelleti
_ magát;
11) Lajt töredék - mész és ho
mok elegye - római ötven
duplázva;
12) Atom - temetkezési dömg
- ...izmus (Kína) vallás;
f

13) Töltelékáru-féle - enyhe kábítószer.

1 FÜGGŐLEGES 1

1.) Megfejtés II. rész, - Fejfedő;

2) Tudatlan - eltevé;
3) Középen eltol! - fiókot kul

csol, kísértet (lat);

4) Nyílás - óvoda - gyors;

5) Elemér,' megfejtés 1. rész, néma Gizi;
6) Nitrogén - betegséget jelez
- megfejtés V. rész;
7) ...Turner - elektromos ré
szecske - becézett Olga Enikő becézve;
8) osztrák, svéd, gk.j. - Ittrium vj.
-. tetejére pattan - TV csa
torna;
9) kártyában ...oszt - nitrogén
vj. - sáncolás (sakk);
10� hasÓnló (gör.) - Edit - Ve
szed a hangot.

Készítette Bánszegi József

Lapunkat rend�zeresen szemlézi
MAGYARORSZAG LEGNAGYOBB
MÉDIAFIGYELŐJE1 AZ , �

»OBSERVER«

OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELŐ KFT.
1084 Budapest,
VIII. ker., Auróra u. 11.
Tel.: 303-4138
Fax: 303-4744
http ://www.observer.hu
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A TARTALOMBÓL:

l. Nem lehet megszüntetni
a Kollektív Szerződés

A hónap VÉT tárgyalásait a KSZ
módosítása körüli viták jelle
mezték. Szakszervezeti vissza
utasítások és kezdeményezések.

ALAPÍTVA:
1904-BEN

ÁRA: 37,- FT
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6. Vendégünk volt

S

Köszönet
az
áldozatért
C{]

agyományőrző
módon a VSZ
idén is elis
merte és meg
köszönte azon tisztségvi
selők egy részének ki
emelkedő, türelmes és
kitartó szakszervezeti
munkáját, akiket a kollé
gáik is érdemesnek tar
tottak a KÖZMEGBECSÜ
LÉSRE.

2001. JÚLIUS-AUGUSZTUS

egyenes és töretlen ge
rinccel, jó szívvel.
Ezek az emberek vi
szik előbbre a világot,
mert nem tévesztik szem
elől a tisztességet. Nem
fogadják el az igazságta
lanságot, hogy csak a
felkapaszkodók, a tá
nyérforgatók részesülje
nek a Köz által előállított
többletből.
A becsület tartalma
nem értékelődött le, nem
változott meg a VSZ
ben. A tisztségviselők, a
tagság többsége a küz
delmes jelenben teszi a
dolgát azért, hogy a
vasútnak ne csak fényes

Ove Dalsheim,
a Norvég Vasutasok

A vezető tájékoztatta az
egybegyűlteket a norvég vasút
működéséről, a szakszervezeti
munkáról.

Interjú Schiller Lászlóval,
a szervezet társelnökével.

17.

Jóh gul 1
Mintegy négyszáz versenyző
mérte össze szellemi és fizikai
erejét július 7-én, a Vasutas
Sportnapon.

A rendszerváltás tizenkette
dik évében a VSZ nem feled- 7
kezhetett meg az igazi érté
való megfelelésről szólt. Voltak elő
kekről. Azokról sem, akik
,, Voltak elődök, lesznek utódok,
dök, lesznek utódok, akik vállalják a
keményen dolgoznak a mun
harcot. A história pedig szorgalma
akik vállalják a harcot."
kahelyükön, munkájukat hi
san feljegyzi a történéseket, a tette
bátlanul végzik, és még a
másik, hogy öntudatosan lépünk föl
ket. Nem válogat, írja a jót és a
közösség gondját is a nyakukba - mert tudjuk, mi jár nekünk-, ezért
veszik. Nekik legalábbis köszönet egyenlő félként osztozunk. A kü
jár. Járna, mondhatnánk, de a köszö lönbség világos. Az alamizsna min
-�L�Ö�SÉGE A HARMADIK �VEZRED
net legtöbbször elmarad. Helyette dig kevesebb, mint a jogos hányad.
néha szidás, a felelősség felhánytor De az alkuhoz erő kell, amelyet a
ELSO EVENEK VASUTASNAPJAN MINgatása, követelőzés, elégedetlen munkavállalók közössége a szak
EN TISZTSÉGVISELŐJÉNEK ÉS TAGJÁ- �
hangnem a „jutalom". Ezt kapják szervezeteken, a VSZ-en keresztül �
NAK
ry1EG_
KÖ
_ SZÖ�I A VAS�TASSÁG N_ AGY CSA- ;
egyes kollégáktól, elismerő szavak képes megszerezni és érvénye
R
helyett. És kik azok, akik bírálnak? síteni.
LADJAERT VEGZETI, ALDOZATKESZ MUN- �
Talán potyautasok? Vagy talán olya
A VSZ elnöksége a
KÁJÁT!
nok, akik elégedettek a sorsukkal? Vasutasnapon azok
Ha igen, miért kritizálnak?
ról a tisztségvise
Mióta világ a világ, a munkavál lőkről szólt mélta
lalók erejének titka az összefogás és tó hangon, akik a
múltja, hanem stabil rosszat, persze a „szereplők" nevét
az, hogy a dolgozók rátalálnak a többről, a jogosról
jövője is legyen. sem felejti el. A gyerekek, az uno
megfelelő vezetőikre, akikben bíz alkudtak a Köz
Ezek az emberek kák, a kollégák pedig szintén emlé
nak. Ezért mögéjük állnak, hogy javára.
nem árulják prémiu keznek.
még erősebbek legyenek a munka
mért a lelküket, nem
Tették ezt akkor
adóval szemben. A jussunkért két is, amikor a családjuk
hagyják tönkretenni a
magatartás közül választhatunk mi, asztaláról a másik oldal
vaspályát, ami az életüket
munkavállalók. Az egyik, hogy egyes képviselői elvették a
jelenti minden tekintetben.
kegyesen adnak nekünk valamit, és kenyér egy részét - büntetésül. Tet
A vasút, a szakszervezet mindig
azt mi alázattal elfogadjuk. A ték a dolgukat meggyőződésből, is a küzdelemről, a kihívásoknak
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Korrektség:/A dolgozók átverésére
használja a MAV az adófizetők pénzét

A

üdülési térítési díjak mértékében hogy a leírtakat tartalma szerint a
volt a felek között. Ez egyébként a szabad vélemény-nyilvání\_ás ke
VÉT-ülésen készült hangfelvétel retei közötti vélemény-nyilvání
ből egyértelműen megállapítható, tásnak tekintette".
amelyet a VSZ a tárgyaláson bizo
Ez utóbbival összefüggésben a
nyítékként felajánlott.
bíróság rámutatott arra is, hogy a
Talán érdemes felidézni a bíró kereset elbírálásakor azt vizsgálta,
sági tárgyalásról készült jegyző hogy a sajtószerv a közléssel könyvből a felperes
függetlenül annak
képviseletét ellátó ,,A KERESET ELUTA- érték- és valóság
jogtanácsos nyilat
tartalmától - túllép
SÍTÁSA NEM
kozatát: ,,Előadáso
te-e a vélemény
JELENTI, HOGY A nyilvánításhoz való
mat annyiban pontoBÍRÓSÁG A MÁV alkotmányos alap
Ez a kis apró hír lehetővé tette, . sítom, hogy a felpe
hogy ismételten közzétegye a VH res, a munkáltató
RT-NEK „ADOTT
jog kereteit.
7. számában már megjelent valót által javasolt üdülési
A közlemény cí
VOLNA IGAZAT"
lan állítását, miszerint „a VSZ a térítési díj emeléséme is sokat sejtet:

maradt el, mert a VSZ képviselője
nem rendelkezett felhatalmazás
sal, a hírt ne higgye el, mert az
nem felel meg a valóságnak.
Ezzel szemben a valós tény az,
hogy a VSZ képviseletére jogosult
személy harmincöt percet késett.
A VÉT ügyrendje szerint az
elnök az előre be nem jelentett
távolmaradás esetén 30 perc vára
kozás után köteles az ülést bere
keszteni.
A VSZ az ülést megelőzően
tájékoztatta a VÉT-et, hogy egy
határidős bírósági beadvány mun
kálatai miatt a képviselője előre
láthatóan tizenöt-harminc percet

Kollektív Szerződés szociális fe
jezetének aláírását ahhoz kötötte,
hogy a MÁV előbb elégítse ki a
szakszervezet külföldi csereüdül
tetésre vonatkozó igényét". A cikk
írója, aki a névtelenség homályá
ba burkolózik - vajon miért? -,a
bíróság ítéletéből azt a következ
tetést vonta le, hogy „a tény, ame
lyet a Vasutas Hírlap közölt, meg
felelt a valóságnak".
Valóban megfelelt? V izsgáljuk
meg egy kicsit a valós tényeket!
A VSZ a helyreigazítási kérel
mében azt kérte, jelenjen meg az a
tény, hogy a szociális jóléti pénz
eszközök felosztásában létrejött a
megállapodás, vita kizárólag az

késni fog. Hiába, a harmincöt perc
soknak bizonyult.
Valószínűleg a dolgozókat sem
miféle hátrány nem éri a VÉT
elmaradása miatt, ugyanis napi
rendként azokat a MÁV KSZ
módosítási javaslatokat kellett
volna megtárgyalni, amelyek elfo
gadásuk esetén a dolgozók hátrá
nyára változtatná meg a MÁV
KSZ-t.
Ugye, kedves olvasó, emlékszik
még a közlekedési miniszternek
azon levelére, amelyben meg
nyugtatta Önt, hogy ez nem fog
bekövetkezni?

„MÁV Rt. dolgozói
nak lapjaként" elhíre
sült Vasutas Hírlap
(VH) ismét nagyot
alakított. ,,Egyelőre nem kell
helyreigazítani" címmel ez évi
12. számában hírül adta, hogy
a bíróság első fokon nem
adott helyt a VSZ helyreigazí
tási kérelmének, amelyet az
újság 7. számában megjelent,
,,A VSZ miatt késik a segély"
című cikke miatt nyújtott be.

A MÁV-TÓL IGÉNYBE VETT FÉRÓHELYEKÉRT
A VSZ NEM KEDVEZMÉNYES TÉRÍTÉSI DÍJAT FIZET

A

Vasutasok Szak
szervezete _sajtó
helyreigazítási ke
resetet nyújtott be
a Pesti Központi Kerületi
Bírósághoz a MÁV Hírtele
fon Ill. évfolyam 17. adásá
ban a „Döntés született a
segélyekről, a támogatá
sokról" cím alatt elhang
zott Közlemény VSZ-t érin
tő valótlan tényállításai
miatt.

A bíróság az eljárás során
végzésben kötelezte a MÁV kép
viselőjét, nyilatkozzon arról,
hogy rendelkezik-e műsorszol
gáltatási jogosultsággal.
Mivel a MÁV cégjegyzésre
jogosult képviselőinek nyilatko-

nek elfogadását, a csereüdültetés
rőt szóló megállapodás elfogadá
sához kötötte."
A VSZ által szervezett csere
üdüléssel kapcsolatban tudni kell
azt, hogy a csereüdülésben való
-részvétel nincs szakszervezeti tag
sághoz kötve, és a MÁV-tól igény
be vett férőhelyekért a VSZ nem
kedvezményes térítési díjat fizet.
Lényegében a MÁV helyett finan
szírozza az egyébként felmerülő
veszteséget.
A bíróság az ítéletének indoko
lásában rámutat, hogy „a Kereset
elutasítása nem jelenti, hogy a
bíróság a MÁV Rt-nek „adott vol
na igazat" a vitában, hanem azt,

,,Egyelőre nem kell helyreigazíta
ni". A szerző valamit tudhat,
hiszen a VSZ az ügyben még
másik két helyreigazítási kérelmet
is benyújtott a bírósághoz. Ezek
közül az egyikről - amint azt
„Sajtó-helyreigazítási pert nyert a
VSZ a Vasutas Hírlap Szerkesztő
sége ellen" című cikkünkből kide
rül - biztosan olvasni fognak a
menedzser · beosztású dolgozók
lapjában.
Az ítélet kapcsán jut eszembe.
Amennyiben valaki vezetői érte
kezleten véletlenül azt hallaná,
vagy a menedzser beosztású dol
gozók lapjában azt olvasná, hogy
a június 28-ára kitl1zött VÉT azért

Kalózrádiót.,

működtet a MAV?
A Vasutasok Szakszervezete panasszal fordult
az Országos Rádió és Televízió Testülethez

Dr. Bíró Tibor

len nyújtott be, s amelynek a
Pesti Központi Kerületi Bíróság
helyt adott.
Tekintettel arra, hogy az eljá
rás során felmerült annak gya
núja, hogy a MÁV az 1996. évi I.
tv. által előírt eljárásban nem
szerezte meg a MÁV Hírtelefon
működtetéséhez szükséges en
gedélyt, a VSZ panasszal fordult
az Országos Rádió és Televízió
Testület Műsorszolgáltatási Igaz
gatóságához, kérve annak felü
gyeleti intézkedését.

zatából az derült ki, hogy a MÁV A helyreigazítási kérelem tartal
Rt. nem rendelkezik műsorszol- mában megegyezett azzal a ké
gáltatási jogosultsággal - ennek relemmel, amelyet a VSZ a Va
P.A.
bizonyítására becsatolták a MÁV sutas Hírlap Szerkesztősége el
Rt. alapító okiratát -, így sajtó- .--------------------------,
helyreigazítási eljárásban alperesként nem szerepelhet, ezért a 1
bíróság az eljárást megszüntette. •-----------------------r
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Kell-e nekünk UT?
T
1 1

öbb szempontból is érdekes a felvetés. jogosultsággal ruházta föl az ÜT-ket. E legutolsó
Az üzemi tanácsok létrejöttét a politi törvénymódosításból egyértelműen látszik az a
kai jobbra tolódás alapozta meg. A szándék, mely a jobboldalra olyan jellemző: úgy
nagy szabadságvárásban nem vettük észre - adok, hogy közben elveszek.
Jogosultságot adott minden munkavállalónak akik meg látták, azokra nem hallgattunk -,
hogy a szerződéses szabadság nem a munkaválla akár szakszervezeti tag, akár nem-, de nem adott
lóknak kedvez. Le akartuk bontani a pártállami ahhoz fölhatalmazást, hogy ezt a jogosultságát
szakszervezeteket, és ebben segítségünkre volt a kikényszeríthesse. A fonal pedig gurul tovább,
politika is. Létrehozta az érdekvédelem ellen mert ha ez a kurzus marad hatalmon a választá
pontját, az üzemi tanácsokat. Korábbi szakszer sok után, akkor rövid időn belül a szakszerveze
vezeti jogosítványokat adott át egy olyan szerve tek ki lesznek tiltva a munkahelyekről. Akkor ki
ződésnek, amelynek sem múltja, sem tapasztala fogja megvédeni a munkavállaló érdekeit, ki fog
kollektív szerződést és egyéb megál
ta, sőt még megalapozott jogi háttere
sem volt. Az üzemi tanácsokat és azok KI FOGJA MEG lapodásokat kötni szociális, jóléti és
választási ceremóniáit a szakszerveze
VÉDENI A MUN munkásellátási kérdésekben?
Sokan elhagyták a szakszervezete
tek gyengítésére használta és használja
KAVÁLLALÓ
ket, mert nem értékelik a tevékenysé
a politika. Négy olyan vonulata van az
ÉRDEKEIT?
güket, és még mindig természetesnek
érdekvédelem gyengítésének, amely
veszik a többletjuttatásokat. De ennek
tetten érhető.
Az első a jogosítványok átruházása. A második rövidesen meglesz a böjtje. Az a szakszervezet,
a szakszervezeti reprezentativitás mérése. A har amecy mögött nem állnak tömegek, amelynek
madik a szakszervezeti vagyonosztozkodás. A kevés a tagja, nem érhet el eredményeket. Az a
negyedik pedig a legújabb, amely KSZ-kötési szakszervezet, melynek kevés a tagja, nem tud

Az érdekvédelem időszerű kérdései és hírei
• A Kollektív Szerzödés 1/B mellékletét képezö,
melegkörnyezetben végzett közepesen nehéz,
illetve nehéz fizikai munkának minösülö munka
körök jegyzéke elkészült
Tekintettel arra, hogy központilag nem oldható
meg valamennyi ilyen munkakör megnevezése, a
megállapodás 13. pontja példálózó felsorolást je
lent. A megállapodás - a KSZ Helyi Függelékekben
utalva - a fel nem sorolt munkakörökben foglalkoz
tatottak részére is biztosítja az óránkénti pihenő idő
ket, ha a feltételek megvannak (tartós munkavégzés
(minimum 1-2 óra, 29 °C vagy magasabb hőmér
séklet, közepesen nehéz vagy nehéz fizikai munka
végzés szabad környezetben). Az eredetileg május
30-án kötött megállapodást a munkaköri jegyzékek
összeállítása során egyszerűbben alkalmazható for
mában újra kötötték a felek VI. 14-én (lásd VSZ 24es INFO).
• A hónap VÉT tárgyalásait a KSZ-módosítás körü
li viták jellemezték.
2001 április 17-én módosította az országgyűlés a
Munka T örvénykönyvét, május 11-én került kihir
detésre, július l-től hatályos. Az EU-csatlakozás
miatt szükséges jogharmonizációt használta fel a
magyar kormány arra, hogy olyan változtatásokat is
átvezessen az Mt-be, amelyek a munkáltatás törvé
nyi feltételeit úgy változtatják meg, hogy a munkál
tató (tőketulajdonos) az emberi munkát sokkal haté
konyabban, nagyobb gazdasági haszonnal tudja fel
használni - munkarendek, munkával való ellátott
ság - minden ellentételezés nélkül. Ezt a lehetőséget
a MÁV vezetése is megragadta, és május 30-án átad
ta a KSZ-módosítási tervezetét, 33 §-t érintően 65
módosítási indítvánnyal.
A szakszervezeti oldal határozottan visszautasította
a munkáltató azon törekvését, hogy:
• A szakszervezeti taglétszámot évi négy alkalom
mal közjegyző által hitelesített közokiratban iga
zolja (KSZ 12.§).

e A vállalati végkielégítéshez való jogosultságot a
munkáltató szűkítse (KSZ 19 §)
e A munkaidőkeretek szakági vagy helyi függe
lékben éves mértékig kiterjesztésre kerülhesse
nek (KSZ 23.§).
• A még itt-otr előforduló átlagkereset díjazás
távolléti díjra csökkenjen (KSZ 23. 6.§).
e Munkarend egy héten belül ellentételezés nélkül
módosítható legyen (KSZ 25. § /1/).
• A hatnapos munkahét lehetősége ismét megte
remtődjön (25.§ 6.).
• A készenléti jellegű munkakör feltétele olyan
formában kerüljön meghatározásra, amely felté
telek akár mind az 55000 munkakörre vonatkoz
tathatóak (KSZ 35. §).
e Munkáltató növelni kívánja az éves túlórakeretet
300 óráig (KSZ 36. § /5/).
e Munkáltató csökkenteni kívánja akár 8 órára a
napi pihenőidőt (KSZ 41.§, új /4/).
e Munkáltató a helyettesítést mint fogalmat és
mint plusz díjazási lehetőséget meg akarja szün
tetni (KSZ 58. §).
e Növelni kívánja a munkavállalói kártérítési fele
lősség anyagi következményeit 2 havi átlagkere
set mértékéig (KSZ 80. § /3/).
e Szigorítani kívánja a munkabaleset esetén KSZ
ben külön biztosított plusz kártérítés feltételeit
(KSZ 82. § /6/).
A VSZ kezdeményezte, hogy:

e 2002-től a napi kötelező munkaidő csökkentésé
re további több éves ütemezés készüljön el (KSZ
22.§).
e A telephelyen kívüli oktatás miatt felmerülő
oda-vissza utazási időt munkaidőként számolják
el (KSZ 34. §).
e Az éves túlórakeret mértékének felemelése a
megfelelő túlórapótlék emelésével járjon el. A
túlórapótlék 200-250 óra között 125, 251-300
óra között 150%-ra emelését javasoljuk.
e A KSZ 3. sz. mellékletében a VJ/9 pontot indít
ványoztuk úgy átfogalmazni, hogy a munkavál-
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megválasztható, elfogadott jelöltet állítani az ÜT-
be, és veszélybe kerülhet az 50 %-os reprezenta
tivitás, amely felruházza a szakszervezeteket a
kollektív szerződés megkötésével.
A független jelöltek mind az érdekvédelmet
csökkentik és veszélyeztetik. Kevés az, ha majd
kívülről beszavazok, ettől még a szakszervezetek
nem lesznek erősek. A sötét jövő, amelyet felvá
zoltam, nem is lesz olyan távoli. 2002. december
31. emlékezetes és rettegett dátum lehet a vasu
tasság életében; ha nem ébred föl sürgősen, és
nem kezd gondolkodni. Itt még a menedzser is
munkavállaló.
2002. év végén lejár a hároméves megállapo
dás és a vállalati kollektív szerződés. Kikkel
maguk mögött fognak a szakszervezetek KSZ-t
és új megállapodásokat kötni?
Igen, kell az ÜT, mert a privatizáció és az
átszervezés még nem fejeződött be.
Igen, kell az ÜT, mert a jog gyakorlását más
nem veheti át.
Igen, kellenek az ÜT-k, de nem a függetlenek
ből, hanem az erős és jól képzett szakszervezeti
tagokból, tisztségviselőkből állók, mert cs,ak így
tudjuk megvédeni és megőrizni a korábban kiví
vott - bár a munkavállalók által alulértékelt megállapodásainkat.
Pszota Árpád
lalót (képviselőjét) ne csak a meghallgatásáról
készült jegyzőkönyv, hanem a vizsgálat teljes
anyagára vonatkozóan illesse meg a másolatké
rés joga.
e A lakáson töltött készenlét díjazása a személyi
alapbér 40%-a legyen (KSZ 38 § 8.a. pont).
e A pihenőnapra, illetőleg munkaszüneti napra
elrendelt munkahelyi készenlét a személyi alap
bér 65%-a, az ilyen napon tartott lakáskészenlét
a személyi alapbér 50 %-a (KSZ 38 § 8. c alpont
helyett felveendő).
e Javasoltuk leszabályozni, hogy a MAY Rt-nél
kiküldetésnek minősül az is, ha a munkavállaló
munkáját - a munka természetéből adódóan - a
szokásos telephelyén kívül végzi. Kiegészíteni
indítványoztuk a szabályt egy új 6. ponttal „Ki
küldetés esetén a munkaidőn kívül felmerülő
utazási időre a személyi alapbér 50 %-a fizeten
dő" (KSZ 62. §).
e Az Mt. 5. §-ára tekintettel javasoltuk az
Esélyegyenlőségi Bizottság felállítását paritá
sos alapon.
Lapzártáig a tárgyalások kétszer vették sorra a
módosítási javaslatokat, de érdemi előrelépés nem
látszik. Úgy tűnik, hogy csak az alaki módosítások
ban nincs vita (számozás változás). Szakszerveze
tünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a
KSZ-ben lévő a megelőző években elért vívmányok
megmaradjanak, de nem kizárt, hogy ehhez nem
lesznek elegendőek a tárgyalóasztalnál elmondott
érvek (lásd 22, 24 és 25/2001. évi INFÓ).
Az egyes munkavállalónak is éreznie kell a fele
lősséget önmaga jövőjéért! Szakszervezetünk kellő
időben felhívta tagjai figyelmét az Mt. módosítás
negatívumaira!
A vasút vezetésével már most - a munkáltatói
KSZ módosítási törekvésnél - érzékeltetni kellett,
hogy nem lehet munkáltatói elhatározással meg
szüntetni a KSZ vívmányait!

Összefogás, szolidaritás:
eredménymegőnés !
Varga Gyuláné
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Mégsem a VSZ miatt
késett a segély

A

Sajtó-helyreigazítási pert nyert a VSZ a Vasutas Hírlap
Szerkesztősége ellen

Vasutasok Szakszer
vezete sajtó-helyre
igazítási
keresetet
nyújtott be a Pesti
Központi Kerületi Bírósághoz
a Vasutas Hírlap (VH) 2001.
május 1-jei számában a „Dön
töttek a segélyről" e. cikkben
megjelent valótlan tényállítá
sok miatt.

léséről kötött megállapodás ké
sői időpontban történő aláírásá
ért a VSZ okolható.
Az első fokon eljáró bíróság, a
Vasutasok Szakszervezete kere
setének részben helyt adva, arra
kötelezte a YH szerkesztőségét,
hogy a jogerős ítélet kézhezvé
telét követő legközelebbi lap-

,,A Vasutas Hírlap 2001.
május 1-i számának »Döntés
született a segélyről« c. cikké
ben valótlanul állítottuk, hogy
az idei szociális és jóléti célra
fordítható keretekről, a segélyek
és térítési díjak emeléséről szóló
megállapodás szokatlanul késői
megkötésének az oka az volt,
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ELJÁRÓ BÍRÓ
SÁG A VASUTA
SOK SZAKSZER
VEZETE
KERESETÉNEK
RÉSZBEN
HELYT ADOTT

külföldi csereüdültetésre vonat
kozó igényét. A valóság ezzel
szemben az, hogy a megállapo
dásnak a korábbi években meg
szokotthoz viszonyított jelentős
elhúzódásának oka a MAY Rt. és
szakszervezetek közötti egyez
tetés, illetve vita elhúzódása
volt."

A MÁV RT. ÉS A SZAKSZERVEZETEK Közöm EGYEZTETÉS, VITA ELHÚZÓDOTT...
l

A cikkben a YH azt állította,
hogy az idei szoci.ális és jóléti
célra fordítható keretekről, a
segélyek és a térítési díjak eme-

számban ugyanazon a helyen,
ugyanazon betűtípussal és betű
nagysággal az alábbi helyreiga
zítást tegye közzé:

Munkaviszonyra vonatkozó
szabályt ,
sértett a MAV
A bíróság a VÉT-en való részvételre
kötelezte a MÁV vezérigazgatóját

A

Vasutasok Szakszervezete 2000. november
28-án kéreimet nyújtott be a Fővárosi Munka
ügyi Bírósághoz, amelyben a MÁV Rt. kérel
mezett jogellenes magatartásának megállapí
tását kérte azzal kapcsolatban, hogy a 2000. október
hó 17-, 25-, 31-re, november 9-, 14-re meghirdetett tár
gyalások elmaradtak. Ezen túlmenően kérte a MÁV
Rt. kötelezését a VÉT tárgyalásokon való képviselet
körében, az ügyrendnek - amely Kollektív Szerződés
erejű megállapodásnak minősül - megfelelő magatar
tásra.

A megismételt eljárásban, amelyre a másodfokú bíró
ság k ötelezte az első fokú bíróságot, a bíróság a kére
lemnek helyt adott, és kötelezte a MÁV-ot, hogy az
ügyrend módosításáig a kéthetente tartandó VÉT tár
gyalásokon a vezérigazgatóval képviseltesse magát.
Az első fokú ítéletnek ma már nincs gyakorlati jelen
tősége, mivel időközben k ompromisszumos megoldás
sal megállapodás született a VÉT ügyrendjének módo
sításában.
Az ítélet mindenesetre erkölcsi elégtétel a reprezen
tatív szakszervezetek számára, mivel a MÁV a szak
szervezetekre hárította a felelősséget a VÉT-ek elmara
dása miatt.
Dr. Bíró Tibor

hogy a Vasutasok Szakszerveze
te a megállapodás aláírását
ahhoz kötötte, hogy a MÁV
előbb elégítse ki a szakszervezet

Az ítélet ellen fellebbezésnek
van helye.
BT.

11 Feljegyzések a politikáról
11
11
11
11
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Bisroark szerint a politika a lehetséges művészete.

A politika sehol sem a zárdaszűzek ártatlan csevegése.

A politika olyan, mint a víz, a legeldugottabb részeket is elönti,
feltölti.

K.S.

�
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Búcsúzunk

2001. június 27-én 73 éves korában el
hunyt Rétfalvi Tibor, a Vasutasok
Szakszervezete Szervezési Osztályának
egykori vezetője.
Vasúti pályafutását 1948-ban kezdte a
komáromi pályafenntartásnál.
Fiatalon bekapcsolódott a szakszerve
zeti mozgalomba. 23 éves korában már a
Vasúti Főosztály szakszervezeti bizottsá
gának a tagja. 1955-től a Vasutasok Szak
szervezetének függetlenített munkatársa,
mint szervezési instruktor. 1969-ben megbízást kapott a Szervezési és
Káder Osztály vezetésére.
1979-ben saját kérésére - érdemei elismerése mellett- fölmentették
osztályvezetői beosztásából. Ez időtől nyugdÍ]azásáig az Első Vasutas
Biztosító Egyesület ügyvezető elnöki feladatait látta el.
Hozzátartozói, barátai, volt munkatársai július 11-én 11.00 órakor a
Rákoskeresztúri Újköz Temetőben kísérték utolsó útjára.

EMLÉKÉT KEGYELETTEL MEGŐRIZZÜK!
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Vendégünk volt Ove Dalsheim,
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a Norvég Vasutasok Szakszervezete Elnöke

A

z elmúlt napokban a
VSZ meghívására Ma
gyarországon vendé
geskedett a Norvég
Vasutasok Szakszervezeté
nek Elnöke. Ove Dalsheim
sokat tett azért, hogy a VSZ-t
megismerjék az északi orszá
gokban, a Közlekedési Dolgo
zók Nemzetközi Szövetségé
ben /ITF/. Közbenjárt azért is,
hogy szakszervezetünk minél
előbb a Közlekedési Dolgozók
Európai Szövetsége (ETF)
tagja legyen.

A VSZ Elnöksége a TK és 1B
titkárokkal kibővített értekezleten
hallgatott meg tájékoztatót a nor
vég vasút működésével kapcsola
tos aktuális kérdésekről és a szak
szervezet működéséről. Ove Dals
heim elmondta, hogy a globalizá
ció náluk is érezteti hatását.
Országuk nem tagja az EU-nak,
ennek ellenére élénk kísérletezés
folyik a vasút átalakítására. A

pályavasút és a vállalkozó vasút
szétválasztásával óvatosan bán
nak. T öbb északi ország által
alkalmazott modellt vizsgálnak.
Szakszervezetük ellenez minden
átgondolatlan kísérletet. Az átala
kítás első lépésétől, a gondolat
felvetésétől részese a szakszerve
zet a tárgyalásoknak. A miniszté
rium, a vasúti vezetés és a szak
szervezet közös döntéseivel tör
ténhet csak változás. A norvég
vasút széles körű autóbusz- és
tehergépkocsi-forgalmat is bo
nyolít a szolgáltatások komplexi
tása érdekében.
A szakszervezet működésé�ől
szólva elmondta, hogy szoros
együttműködés van a közlekedési
szakszervezetek között. Együttes
követeléseket fogalmaznak meg.
A béralkut, a KSZ-t 4-5 évre
kötik. A béremelés mindig meg
haladja az inflációt, tehát a reálke
resetek folyamatosan nőnek.
Szakszervezetük folyamatos pár-

.,

beszédet folytat a vasúti vezetés
sel, a közlekedési minisztérium
mal a munkavállalókat és a vasúti
gazdálkodást, fejlesztést és átala
kítást érintő ügyekben. A minisz
terrel negyedévente, illetve szük
ség szerint, a vasút vezérigazgató
jával havonta rendszeresen, illetve
szükség szerint tanácskoznak.
Szakszervezetükben 90 % felet
ti a szervezettség, amely olyan
erőt biztosít számukra, hogy 15
éve nem volt sztrájk a bérekért és
a KSZ megkötéséért, illetve
módosításáért. A szociális partne
rek folyamatos párbeszéde min
den ágazatban - a gyengébb szer
vezettségűekben is - folyamatos.
Az elnök elmondta: Norvégiában
úgy tartják, hogy az együttműkö
dés, a másik fél véleményének
meghallgatása és figyelembe véte
le az általános kultúra része, a
demokrácia alapeleme.
Ove Dalsheim tájékoztatta köz
lekedési miniszterüket, a Vasuta-

Szakszervezetük
ben 90% feletti
a szervezettség
sok Szakszervezete meghívására
Magyarországra utazik. Terje Moe
Gustavsen miniszter úr üdvözletét
küldte szakszervezetünknek. Jó
szívvel gondolt a Norvég Vasuta
sok Szakszervezete kongresszu
sán történt személyes találkozá
sunkra, amelyen a norvég vasúti
vezetés is hiánytalanul képvisel
tette magát. A VSZ Elnöksége
nevében, levélben viszonoztuk a
miniszter jókívánságait. A Norvég
Vasutasok Szakszervezete és a
VSZ is a kapcsolatok fejlesztésé
ben, a kétoldalú együttműködés
kiszélesítésében érdekelt. A talál
kozón a két szakszervezeti vezető
a kapcsolatok fejlesztésében álla
podott meg.
Dr. Márkus Imre

.,

.,.,

MAV VASJARMU
Járműjavító és Gyártó Kft.

ISO 9001

DIN-EN 729-2
ÖNORM M 7812, DIN 6700

Bzmot

Tevéken sé i körünk:
•vontatójárművek (dízelmozdonyok)
javítása, korszerűsítése, gyártása
• vontatott járművek fövizsgája,
főjavítása, átépítése, gyártása
• 4 tengelyes személykocsik
fővizsgája, átalakítása
• Bz motorvonatokjavítása, korszerűsítése
InterPici motorkocsi
és vezérlőkocsi gyártása

•
•
•
•

MV)

láng- és plazmavágás
nagypontosságú fémmegmunkálás
szemcseszórás
alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése
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ELISMERÉS

Szakszervezeti kitüntetések
az 51. Vasutasnap alkalmából

w@@ {)

C:i

július 4-én a Pályagaz

U odálkodási Központ adott

helyet a Vasutasok Szakszervezete Köz
ponti Kitüntetési Ünnepségének.
Több évtizedes hagyományt folytatva,
szakszervezetünk a Vasutasnap alkalmá
ból kitüntetéssel is meg kívánja köszönni
azoknak a tisztségviselőknek a munkáját,
akik az átlagosnál többet tettek és tesznek
aktív és nyugdíjas tagjaink érdekében.

Vasutasok Szakszervezete Arany Jelvény kitünte
tésben részesültek :
Balogh Károly társadalmi szb tirkár - MÁV
FKG Kft. Jászkisér; Bodnár János társadalmi
szb titkár - MÁV Rt. V illamos Vonalfőnökség,
Szajol; Fekete István társadalmi szb titkár MAY Rt. Anyaggazdálkodási Főnökség, Pécs;
Forgó Ágnes társadalmi szb titkár - MÁV Rt.
Ügykezelési és Dokumentációs Hivatal; Gosz
tonyi Edéné alapszervezeti gazdasági felelős Pénzügyi és Számviteli Hivatal Szombathely;
Huszti Rezsőné VSz ONySZ Választmányá
nak és Elnökségének tagja; Koutny Lajos tár
sadalmi szb titkár-helyettes, főbizalmi - MÁV
Utasellátó Rt. Budapest-Keleti; Papp József

szb-titkár, Járműjavító 1B
tagja, választmányi tag Dunakeszi
Járműjavító
(Daimler Chrysler Rail
System MÁV Hungary)
Kft; Pszota Árpád Gépé
szeti Intéző Bizottság tit
kára, VSz Választmány
tagja; Sándorné Kucsma
Marianna társadalmi szb
titkár - MÁV Rt. Pályagaz
dálkodási Főnökség Hód
mezővásárhely; Suszter
Csaba társadalmi szb tit
kár, VSz Választmány tag
ja - MÁV Rt. Csomóponti Főnökség
Nyíregyháza; Szendrei Géza VSz Mis
kolc Területi Képviselet (volt) titkára; Tóth Péter
társadalmi szb
titkár - MÁV Rt. Gépesített Rako
dási Főnökség Záhony

hely; Újj Józsefné, VSz
Nőbizottság tagja - MÁV
Rt. Csomóponti Állomás
főnökség Miskolc,
Vasutasok Szakszervezete
Elnöksége Dicséró Oklevél
kitüntetésben részesült:
A VSz Dombóvári Nyug
díjas Alapszervezete, vala
mint a VSz TEBF szom
bathelyi alapszervezete.
A kitüntetéseket Dr.
Franz József, a nyugdíjas
alapszervezet elnöke, illetve Szíj Gábor szb
titkár vette át. A kitüntetéshez az
alapszervezetek 100-100 ezer
forint jutalmat kapnak, melyet
infrastruktúrájuk fejlesztésé
re fordíthatnak.
A fentieken túl mintegy
százan vehették át alapszer
vezetüknél a napokban a
Vasutasok Szakszervezete El
ismerő Oklevél kitüntetését.
Pauer Olivérné

Vasutasok Szakszervezete Elisme
ró Oklevélben részesült:
Ma_e;yar Pét�r társadalmi szb titkár
- MAY Rt. Allomásfőnökség Keszt-

Országos Nyugdíjas Vasutasnap 2001

A

harmadik évezred első évében tölti ötvene
gyedik születésnapját a vasutasnapok intéz
ménye. Kezdetét vette tehát második félévszáza
da, és reméljük, utódaink is megőrzik e tisztes
kort megélt hagyományt.
huszonegyedik század első Vasutasnapját a
Törekvés Művelődési Központ, a Vasutas
Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége és a
VSZ Országos Nyugdíjas Szervezete közös szer
vezésében immár hetedszer a Törekvés Művelő
dési Központban rendezték meg június 27-én.
z ünnepi rendezvényen több mint négyszáz
nyugdíjas vasutas vett részt, képviselve
helyi szervezeteik tagságát, az ország egész
területéről.
z ünnepségen részt vett Nagy Béla, a Közle
kedési és Vízügyi Minisztérium vasúti főosz
tályának vezetője, dr. Péter Mihály, a MÁV Rt.
vezérigazgató-helyettesen, Madarné Böjthy Etel
ka, a VOKE elnöke, Neuschl Gyula, a MÁV Rt.
humánpolitikai főosztályának vezetője, Pálfi
Andrásné, a X. kerületi Önkormányzat képviselő
je és dr. Alberti Sándor, a Rudolf Egyesület
ügyvezető elnöke, valamint a rendező szerveze
tek vezető tisztségviselői. A jelenlévőket Szőllő
si Ilona, az ünnepi program háziasszonya fogadta
és köszöntötte a szervezők nevében.
r. Péter Mihály, a MÁV Rt. általános vezéri
gazgató-helyettese üdvözölte az ötvenegye
dik vasutasnapot ünneplő vasutas nyugdíjasokat.

A

E

lismerően hangsúlyozta, hogy a vasutasok
mindig is szolgálatnak tekintették az utasok
és fuvaroztatók igényeinek teljesítését. Ma, ami
kor hemzseg a konkurencia, a vasútnak nap mint
nap fejlesztenie kell felkészültségét, legfőképpen
a pontosság, a megbízhatóság, a biztonság, a kul
turált kiszolgálás érdekében. Mint mondta, több
l!l

A 2001. évi
Vasutasnap alkal•
mából kitüntetés•
ben részesültek
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Vezérigazgatói Dicséret: Kapitány István,
Vasutas Nyugdíjas Klubok; Bukovinszky
Györgyné, nyugdíjas, Nyíregyháza
VSZ Dicsérő Oklevél: Bereczky Gyuláné
Veszprém; Fodor András Debrecen;
Hajzlenszky József Szajol; Ládonyi János
Bp. Déli pu.; Kriston Lukács Kál-Kápolna;
Orosz Józsefné Sopron; Tasnádi Lászlóné
Bp. Keleti pu.; Szilágyi Zoltán Szeged;
Pere János Bp. Keleti pu.; Bánszegi
József Debrecen.
Steigerwald Ottóné (elhunyt) kitüntetését
férje vette át.

gondot kell fordítani a létesítmények felújítására,
a személyszállítás korszerűsítésére, a járműpark
felújítására. Mindehhez megjelenésében, felké
szültségében magasabb szintű vasutas társada
lomra van szükség.
allos György, a VSZ ONYSZ ügyvezető elnö
ke a vasutas nyugdíjasok vasutasnapjainak
megrendezését az időskorúak iránti tisztelet
hagyományos megnyilvánulásaként értékelte.
Megköszönte a vasutas nyugdíjasokért végzett
áldozatos társadalmi munkát, időskori éveik élet
minőségének javításáért. Elismerően szólt a MÁV
Rt. nyugdíjasokat támogató, segítő tevékenységé
ről, az együttműködési megállapodás hasznossá
gáról, melyre a jövőben is számítanak a nyugdí
jasok, hiszen erre évtizedeken át jelesül rászol
gáltak, megérdemlik.
imon Dezső, a VSZ alelnöke és Molnár
György, a VSZ ONYSZ elnöke szakszerveze
ti oklevél kitüntetést adtak át. Dr. Alberti Sándor,
a Vasúti Alkalmazottak Rudolf Egyesület elnöke
bejelentette, hogy ajándék üdülési lehetőséget
biztosít hat nyugdíjasnak.
árszóként Kapitány István mondott köszöne
tet a rendező szervezetek nevében a közremű
ködésért, a jó feltételekért, az ünnepség emléke
zetessé tételéért.
zőllősi Ilona ezúttal is bizonyította: a „Töri"
jó vendéglátója a nyugdíjasoknak.
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Vasutas gyermekek oázisa

A

„Vasút a gyermekekért" Alapítvány Kőszegi Diákotthona adottságainak köszönhető
en rendszeresen helyet biztosít szakszervezeti képzésnek is. Ennek köszönhetően
rendszeres visszajáróként nézhettem végig az utóbbi hét-nyolc évben végbement
rendkívül pozitív változásokat. Kiss Jánost, a Diákotthon, óvoda és Álta
lános Iskola igazgatóját arra kértem, hogy a közelmúlt tükrében mutassa be az
intézményt.

- Mindig is szépnek tartottam az épületet,
de most, hogy a homlokzatot felújították,
lenyűgöző látvány fogadja a kapun belépő
ket.
- Az intézménynek otthont adó épület a MÁV
Rt. tulajdona. A vasúttársaság igazi jó gazdaként
támogatja elképzeléseinket, ennek köszönhetően
2000-ben sikerült felújíttatnunk a homlokzatot,
amelyről dicsekvés nélkül elmondhatjuk, hogy
jelenlegi állapotában az ország egyik legszebb
szecessziós épülete.
Ezzel a korszerűsítéssel is, akárcsak a lakószo
bák és tantermek felújításával nemcsak az épület
állagának megőrzése volt a célunk, hanem az ide
kerülő gyermekek részére olyan környezetet
kívántunk teremteni, amelyben minden feltétel
adott az ideális fejlődésükhöz.
- Aki már járt az épületben, az tudja, hogy
a külcsín mögött valóban tartalmas oktató
nevelő munka folyik.
- A vasút kebelébe tartozó szociális hálózat
tagjai közül a kőszegi az egyetlen többfunkciós
gyermekintézmény, amelyen belül óvoda és isko
la is működik. Az 1998-as alapítással szerettük
volna elérni, hogy a nálunk elhelyezett gyerme
kek épületen belül járhassanak iskolába és óvodá
ba. Ehhez minden adottságunk megvolt, hiszen
korábban is szakképzett pedagógusok segítették a
diákokat a tanulásban. Lényegében egésznapos
képzést tudunk biztosítani minden nálunk lakó
gyermeknek, amit a szülők is nagyra értékelnek,
hiszen a gyermekeik ugyanazokkal a pedagógu
sokkal gyakorolnak, akik tanítják őket.
- Ezek szerint nemcsak az épület, hanem az
intézmény jellege is megváltozott.

7

- Mondana néhány példát?

- Nemrégiben adták át a kőszegi uszodát, ahová hetente kétszer minden gyermeket
elviszünk, és kivétel nélkül mindenki
megtanul úszni. A diákotthonon belül
számos szakkör és önképző kör is műkö
dik. Ki kell emelnem a fúvószenekarunk,
az énekkar, és a különböző sportköreink
munkáját. De kihasználjuk a környék
adottságait is. Nagyon sok kerékpáros és
gyalogtúrát szervezünk. Jól felszerelt
számítógépes termünkben az Internet is
rendelkezésre áll, illetve a technika termeinkben
csupa olyan dologra tanítjuk meg a gyermekeket,
amit otthon a szülőktől sajátítanának el. Így pél
dául főzni, barkácsolni, kertészkedni tanítjuk a
diákokat.
- Mindez nagyon sokba kerül. Miből tudják
finanszírozni?
- Az intézmény több forrásból is táplálkozik,
ennek ellenére nem könnyű feladat a működteté
sét biztosítani. Az Alapítvány támogatása mellett
a legnagyobb bevételi forrásunk az óvoda, iskola
és diákotthon működését biztosító úgynevezett

vasút támogatja működésünket,
számára is megtérül, hiszen ezzel a
dolgozóinak munkába állását és
azok nyugodtabb munkavégzését
is biztosítja.
Azok a vasutas szülők pedig,
akik hozzánk fordulnak, nyugod
tak lehetnek, hogy gyermekük
egész héten át biztonságos körül
mények közt nevelkedik. Az sem
mellékes, hogy mindezért cserébe
mindössze az étkeztetésért kell
térítési díjat fizetniük, jelenleg havi
ötezerötszázhúsz forintot.

- Szerencsére mára kikopott a köztudatból, az - Ez valóban komoly segítség.
az előítélet, amely a nevelőintézetek közé sorolt
- Nemcsak ennek köszönhetően, de nagyon
bennünket. A nálunk tanuló gyermekek és szü
leik is tisztában vannak azzal, hogy tulajdonkép sokan megkeresnek bennünket. A legtöbbjük úgy
pen ez egy bentlakásos iskola. Ennek a szemlélet nyilatkozik, kár hogy nem korábban ismerte meg
be! i változásnak is köszönhetően szinte teljes ezt a lehetőséget. Azt tapasztaljuk, hogy a csalá
kihasználtsággal működünk. Összesen kétszáz dok egymást erősítve íratják be hozzánk gyerme
gyermeket tudunk kényelmesen elhelyezni. keiket.
Mint említettem, a többség már túltette magát
Jelenleg huszonöt óvodáskorú, és százötven hat
és tizennyolc év közötti diák jár hozzánk. Az attól a környezetüktől származó véleményen, ami
iskola megnyitásával pedig további ötven vasutas korábban azt sugallta, hogy eldobja magától a
gyermekét. Ez azért sem igaz, mert
és nem vasutas gyermek is bejár
minden hétvégén hazaengedjük a
hozzánk a városból. Alapfilozófi
,,OLYAN KÖRNYEZE gyermekeket, de a szülők is bármi
ánk szerint mindenkit szeretettel
TET KÍVÁNTUNK kor eljöhetnek meglátogatni őket,
várunk.
TEREMTENI,
hiszen térítés ellenében szállást és
étkezést
is tudunk részükre biztosíta
AMELYBEN
MIN- Mennyiben teljesít szociális
ni.
Arról
nem is beszélve, hogy szá
DEN
FELTÉTEL
feladatokat a diákotthon?
mos többlet lehetőséget tudunk biz
ADOTT A GYER
- A diákotthonok működtetése
tosítani a diákok számára, aminek az
MEKEK IDEÁLIS
előteremtése számos esetben megha
minden szereplő számára előnyös.
FEJLŐDÉSÉHEZ"
Az az óriási segítség, amivel a
ladja a vasutas családok lehetőségeit.

állami fejkvóta. Emellett a személyi jövedelem
adó egy százalékos felajánlásából származó bevé
telből tudjuk például az uszodai programokat
finanszírozni. Ezúton köszönjük mindenkinek, aki
adója felajánlásával támogatta az Alapítványt.
- Mások is támogatják programjaikat?
- Ki kell emelnem a Savaria Lions Klub segítségét. A Klub kedvezményezettjeként hét
százhetvenezer forinttal támogatták a május 27től 31-ig Balatonkenesén megtartott erdei iskolai
programunkat, amit az év végi osztálykirándulás
helyett szerveztünk. Régóta jó a kapcsolatunk a
Mikroszkóp Színpad művészeivel, akik május
21-én tartottak a Kőszegi vár Lovagtermében
nagysikerű előadást, amelynek bevételét szintén
a Diákotthon lakóinak ajánlották fel. Meg kell
említenem, hogy a balatonkenesei programhoz a
MÁV Rt. a térítési díjak jelentős mérséklésével
járult hozzá. Mindannyiuknak köszönettel tarto
zunk.

Karácsony Szilárd
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nagy csapata né
hány napig ismét a
közvélemény érdeklődésének
kereszttüzébe kerül. Az ünne
pek alatt mindig van idő egy
kis elmélkedésre, mérleg vagy
számvetés készítésére is. Lás
suk tehát, hogy hogyan is ál
lunk ezzel a pályavasút terén!.

A kormány által évek óta beha
rangozott és a vasutasok által
nagyon várt vasútreform (a közle
kedési tárca élén 2000 őszén
bekövetkezett miniszterváltással)
koncepciójában alapvetően meg
változott. Ez egyben azt is jelentette, hogy átütemeződött, illetve
elhalasztódott a pályavasút és a
vállalkozó vasút szétválasztása is,

elmúlt években!
- 1996-tól működik a PHM
Szakigazgatóság területén a tel
jesítmény-bérezési rendszer;
- A teljesítménybéres munka
körök kiszélesedtek a szakasz
mérnöki és a főpályamesteri
szakaszok felügyeletét ellátó
vonalkezelői munkakörökkel is;
-A VSZ PG IB javaslatára ter
jesztette ki a munkáltató teljes
körűen a szakszolgálat dolgozóira
az úgynevezett különélési pótlé
kot a 30 km-nél távolabbról mun
kába járók részére, a 10 órát meg
haladó távollétek idejére;
-A VSZ PG IB kezdemé
nyezte - a mára már teljes körű
en bevezetett - napi 7,8 órás
munkaidőt a szakág fizikai mun
kavállalóinak;

A LEÉPÍTENDŐ LÉTSZÁM
A FELÉRE CSÖKKENT

átlagosnál magasabb, 17,96 %
os éves bérfejlesztést kaptak.
Köztudott, hogy a MÁV és a
reprezentatív szakszervezetek
között létrejött 3 éves megálla
podást követő időszakban az
érdekegyeztetés folyamata na
&yon megnehezült, úgy a Va,súti
Erdekegyeztető Tanács (VET),
mint a szakágak szintjén. E
megváltozott viszonyok között
(folyamatos, rendszeres és kitar
tó munka mellett is) nehezebb
látványos eredményeket produ
kálnia a szakszervezeteknek, an
nál is inkább, mivel a MÁV-on

vezetése korrigálta, miáltal a le
építendő létszám a felére csök
kent. A 2001. évi szakági telje
sítménybér keretösszegét is
megemelték a 4,4%-os infláció
kezelő szorzóval.
A VSZ PG IB a jövőben is
folytatja azt a munkát a pályava
súti dolgozók érdekében, amit
az IB a középtávú programjában
felvállalt. E program legfőbb
célkitűzései:
- Foglalkoztatás-biztonság,
munkahely-megőrzés (a pályás
szakág dolgozóinál a jövőben is
a leghatározottabban kívánunk

A MÁV-ON KÍVÜLI TÉNYEZŐK IS BEFOLYÁSOLJÁK AZ ÉRDEKVÉDELMI MUNKÁT
bár a vasút átszervezési folyama
ta nem állt meg.
A Vasutasok Szakszervezeté
nek, s ezen belül a VSZ P álya
gazdálkodási Intéző Bizottságá
nak ebben a bizonytalan, átme
neti helyzetben továbbra is első
rendű feladata, hogy az átszer
vezés nehéz időszaka alatt is
folyamatosan biztosítsa az érde
kérvényesítés lehetőségét a tag
jai számára. Mindenkinek szíve
joga eldönteni, hogy az erőfeszí
tés a pályavasúti dolgozók érde
kében hogyan sikerült, de (a tel
jesség igénye nélkül) nézzük
meg azokat a legfontosabb eddi
gi eredményeket, amelyek a
VSZ PG IB kezdeményezéseire
és javaslataira jöttek létre az

- A VSZ ferencvárosi PGF
alapszervezetének kezdeménye
zését követően intézőbizottsá
gunk közreműködésével sikerült
elérni azt, hogy a pályavasútnál
dolgozó TVG és UDJ vezetők
korkedvezményes nyugdíjjogo
sultságot kapnak 1998-tól;
l-től
november
- 1999.
ugyancsak kiterjedt a TVG és
UDJ vezetőkre is a 4%-os telje
sítmény és balesetmentességi
jutalom;
- Az 1999. évre szóló (a MÁV
Rt. és a reprezentatív vasutas
szakszervezetek között létrejött)
megállapodások alapján, a
pályavasúti szakág legkisebb
keresetű dolgozói (segédmunká
sok és betanított munkások) az

kívüli tényezők is befolyásolják fellépni az átszervezésből adódó
az érdekvédelmi munkát (lásd " átgondolatlan létszámleépítéaz országos érdekegyeztetések sekkel szemben);
működési hibáit, a Munka Tör
- Fokozatosan fel kell szá
vénykönyve megváltoztatásának
molni a pályavasúti munkavál
negatív hatásait a munkaválla
lalók bérezésében és munka
lókra, meg a többi).
körülményeiben tapasztalható
2001-ben a VSZ PG IB hatá
- a többi szakághoz viszonyí
rozott fellépésének köszönhető
tott - lemaradást.
en mégis sikerült elérni, hogy a
Sajnos az ünnepek az életünk
szakági érdekegyeztetés (SZET)
továbbra is a kollektív szerződés ben hamar elmúlnak, és vissza
kell térnünk a szorgos hétközna
szerint működjön.
A PG IB képviselőjének a pokhoz. Említett közös céljaink
VÉT ülésén a pályavasúti sza tehát a hétköznapi munkárikban
kág dolgozói érdekében tett fognak megvalósulni. Ehhez
javaslatai is elősegítették azt, kérjük tagságunk támogató hoz
hogy a PHM szakág részére záállását és segítségét.
Vida Péter
2001-re előírt létszám-megsza
PG /8 titkára
bási tervet a MÁV Rt. legfelső

Szakmai nap a váci
Pályagazdálkodási Főnökségen

A főnökség VSZ-es alapszervezetének közreműködésével és
anyagi támogatásával, sikeres szakmai napot tartottak június 28án a váci Pályagazdálkodási Főnökségen, az 51. Vasutasnap
alkalmából.
E szakmai napon - ami már több éves hagyomány e főnök
ségen - négyfős csapatok képviselték a főpályamesteri szakaszok
dolgozóit, akik különböző témakörökben (például általános vasúti
ismeretek, pályafelügyelet, pályakarbantartás, munkabiztonság)
mérték össze tudásukat. A szakszerű lebonyolításnak is köszön
hetően e „játékos szakmai továbbképzés" igen hasznos tapaszta
latokkal szolgált a megjelenteknek, de a munkatársi és a szakmai

összetartozást is erősítette. A versengést a szobi II. sz. főpálya
mesteri szakasz (Kovács László, Köles László, Megtért Tibor,
Róka József összeállítású csapat) nyerte. Második helyen a VII.
számú angyalföldi, harmadik helyen a IV sz. balassagyarmati
főpályamesteri szakasz csapata végzett.
Az első három helyezettnek járó pénzdíjat és az első
helyezettnek járó kupát Szekeres Sándor főmérnök adta át, de az
összes résztvevő csapat tagjai is kaptak egy csekély ajándékot. A
Vasutasnap főnökségi megünneplése egy családi sportnappal
folytatódott július 12-én, az őrbottyáni sportpályán.
VP.

NŐI ÉRDEKVÉDELEM
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Parlamenti nyílt nap
a diszkriminációról

z
A

országgyűlés Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizott
sága június 7-én nyílt na
pot rendezett „Diszkriminá
ció a foglalkoztatásban" címmel az Or
szágházban.

A fórumon a minisztériumok képviselői, a
téma szakértői, civil szervezetek vezetői tartottak
előadásokat, ismertették tapasztalataikat az esé
lyegyenlőség gyakorlati érvényesüléséről.
A rendezvényt Filló Pál, az országgyúlés Fog
lalkoztatási és Munkaügyi Bizottságának elnöke
nyitotta meg, hangsúlyozva, hogy a nyílt nap
megrendezésének célja: egyrészt felhívni a köz
vélemény figyelmét a megkülönböztetések léte
zésére, másrészt szembesülni a mai magyar való
sággal, leltárt készíteni a gondokról, s majd prog
ramot kidolgozni a megoldásra.
Kiemelte, hogy a rendszerváltás óta főként a 40
éven felülieket, a nőket, a megváltozott munka
képességűeket és a romákat éri negatív diszkrimi
náció. A megkülonböztetések megszüntetésére
nem elég a jogi feltételek megléte, főként szem
léletváltásra van szükség - mondta.
Vitaindító előadást dr. Kaltenbach Jenő, a
nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlé
si biztosa tartott. Szólt arról, hogy a munka vilá
gában jelenlévő megkülönböztetés nemcsak gaz
dasági, hanem alapvető emberjogi kérdés is. A
nyílt megkülönböztetésnek mára már vannak tör
vényi és morális szankciói, a rejtett diszkriminá
ció azonban még megfogalmazásra sem került
hosszú időn át. Kiemelte, hogy a Munka T ör
vénykönyvének július l-jétől hatályos módosítá
sával sikerült először definiálni a közvetett hátrá
nyos megkülönböztetést.
Az ombudsman beszélt arról, hogy sajnálatos
módon nincs előrelépés a diszkriminatív álláshir
detések és a munkaügyi ellenőrzés terén. A mun-
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A DISZKRIMINÁCIÓ FŐKÉNT AZ ÁLLÁS
Hl�DETÉSEK, A Ff;LVÉ1ELI ELBESZÉL,GE
TESEK, A NOK BEREZESE, A SZAKKEPZÉSHEZ VALÓ HOZZÁJUTÁS ÉS AZ ELBO
CSÁTÁSOK TERÉN TAPASZTALHATÓ

kaügyi felügyelet közel 30 ezer ellenőrzést tar című előadásában a kisgyermekes anyákat érő
tott, azonban egyetlen esetben sem tárt fel foglal hátrányos megkülönböztetésekról, a gyermek
koztatási diszkriminációt, célirányosan ezt nem is gondozási szabadságról munkába visszatérő nők
vizsgálták. Nehéz bizonyítani a munkahelyi problémáiról beszélt. Hangsúlyozta, hogy a Női
diszkriminációt, főleg azért, mert a hátrányos Választmány a Munka T örvénykönyve módosítá
helyzetű munkakereső legtöbbször el sem jut a sát megelőzően valamennyi parlamenti képvise
lőt levélben megkeresve is kezdeményezte a
munkahelyig.
A téma sokrétűségét mutatja, hogy a vitaindítót GYES-ró! visszatérők 30 napos felmondási
követően további 14 előadás hangzott el, melyek védettségének 90 napra történő felemelését, biz
során szó volt a cigányság foglalkoztatási nehé tosítva ezzel a visszatérők nők számára a munká
zségeiről, a cigányügyi kormányzati programról, ban való helytállásuk bizonyításának lehetőségét.
a szakképzésről, a nők munkaerő piaci helyzeté Sajnos nem volt fogadókészség a javaslatra.
Kiemelte, hogy megfelelő jogszabályalkotás
ről, a nemek közötti esélyegyenlőség kérdéseiről,
a fogyatékos emberek foglalkoztatásáról, a mun sal, ha kell szankciók alkalmazásával is el kell
kaügyi szervezet diszkrimináció-ellenes tevékeny érni, hogy a munkaerő felvételnél szűnjön meg a
ségéről, a jogalkotásnak a diszkrimináció elleni kisgyermekes anyák és a 45 éven felüli nők köz
vetett diszkriminációja.
küzdelemben betöltött szerepéről.
Szólt arról, hogy az Mt. módosí
A jogalkotás szerepéről dr. Gyulas
Hiányoznak
di Tamás egyetemi tanár tartott elő
tása során az egyenlő értékű mun
adást. A diszkrimináció főként az a végrehajtás káért egyenlő bér - elvének tör
garanciái
vénybe emelésével az uniós irá
álláshirdetések, a felvételi elbeszélge
nyelv jogharmonizációját vállaltuk,
tések, a nők bérezése, a szakképzéshez
való hozzájutás és az elbocsátások terén tapasz de csak részben vettük át, mert hiányoznak a vég
rehajtás garanciái, az azonos értékű munka szerin
talható - mondta.
Szólt arról, hogy mit tehet ma a negatív diszk ti bérbesorolást biztosító végrehajtási utasítás.
A parlamenti nyílt nap ezekre a fő kérdésekre
riminációt elszenvedett személy: a munkaügyi
ellenőrzéshez, ombudsmanhoz. fordulhat, peres hívta fel a figyelmet: - Magyarországon a jelen
legi jogszabályok tiltják a diszkriminációt, de
eljárást indíthat.
A diszkrimináció elleni eredményesebb fellé nem büntetik a megkülönböztetést; - Nincsenek
pés érdekében szükséges lenne az antidiszkrimi intézmények (egyenlőségi bizottságok), melyek
nációs törvény megalkotása, Egyenlő Esélyek órködnének az esélyegyenlőség tényleges érvé
Bizottságainak létrehozása, 50 főn felüli munkál nyesülése fölött; - Mielőbb szükség lenne egy
tatóknál program készítése a diszkrimináció meg átfogó, antidiszkriminációs szabályozás kidolgo
szüntetésére, a szakszervezetek fellépése a meg zására, esélyegyenlőségi törvényre; - A hátrá
különböztetések ellen a kollektív szerződéseken nyos megkülönböztetések megszüntetése érdeké
keresztül.
ben a szakszervezetek határozottabb fellépése
A szakszervezetek részéról Szabó Istvánné, az szükségeltetik a kollektív szerződések kötése,
MSZOSZ Női Választmányának elnöke szólt, aki illetve módosítása során.
a „V isszatérés és helytállás a munka világában"
Kollár Sándorné

Majális Nyíregyházán

Május 20-án Nyíregyházán az
napos program lebo
,,Együtt,
NYYSC sportpálya mozgalmas és
nyolításához. A szerve
emlékezetes eseménynek adott ott
egymásért" zők a kerekes székekkel
hont.
érkezőknek is biztosí
A Vasutas Művelődési Ház és az állomási tottak mellékhelyiséget, ami ilyen
üzemi étkezdét üzemeltető Tar és Társa Bt. esetben alapvető követelmény. A
szervezésében és finanszírozásában több mint rendezvényt Giba Tamás, Nyíregy
négyszáz sérült és nagycsaládos gyermek és háza alpolgármestere nyitotta meg,
felnőtt részvételével szerveztek egész napos majd a Szabolcs Koncertfúvós Zene
sport- és kulturális programot, biztosították az kar és Majorette-csoport fellépése
étkezést is a megjelenteknek. Szabolcs-Szat szórakoztatta a vendégeket. A többség lelke
már-Bereg megye 17 intézményének küldtek sen, a saját fizikai (szellemi) lehetőségeit
meghívót, ahol állami gondozottak élnek, és figyelembe véve keresett versenyzési lehetősé
köztük sok sérült ember tölti mindennapjait. A get vagy más irányú elfoglaltságot magának.
meghívást örömmel vették, minden korosztályt Versenyezhettek többek között futásban, kis
képviselve jöttek el a Nyírség fővárosába.
labda-dobásban, kötélhúzásban, rajzolásban.
Az NYVSC a pályák és a létesítmények ren Lehetett agyagozni, gyöngyöt fűzni vagy a
delkezésre bocsátásával járult hozzá a rendez szellemi totó kitöltésével foglalkozni. Egy
vény sikeréhez. Közel száz felnőtt önzetlen, önzetlen vállalkozó pónilovaival a gyerekek
lelkes és szervezett munkája is kellett az egész szekereztetését végezte folyamatosan.

Nagy sikere volt az állomásról kihozott és a
sátrak hűvösében tálalt ebédnek, amit Tar
Huba, aki 25 évig vasutas volt, bocsátott a
résztvevők rendelkezésére. Délután a Mesekert
Bábszínház és a BMX együttes műsora szóra
koztatta a vendégeket. A versenyek helyezett
jei játékokat, könyveket, sportszereket, mozi és
vadasparki belépőket vihettek haza.
Seress István

Fotó: Csomóponti Főnökség Debrecen

MA�Il�
E_L_E_M
_:1_;0;___2_00_1J_._ Ú_L_IU
_S_-A_G_
UU
_ _S_ZU_
T_ S
________
�WA�I--------------M_UN_KA_':-JÉ_ D_

A vasúti munkavédelem
,,alázatos szolgája"

A hagyomány eleve a sínek
világához kötötte életét

M

olnár József, a MÁV Rt. Vezérigazga gal 1995 óta élnek a vasút doltóság Központi Munkavédelmi Bi gozói, de nem élnek vele
zottságának elnöke a vasutasság kö vissza. A munkáltató ma is 725 vá
rében is ismert személyiség, de Szegeden még lasztott munkavédelmi képviselő te
inkább. Odaköti őt családja és tágabb rokonsá vékenységéhez biztosítja a személyi
ga, a MÁV Rt. Szegedi Területi Igazgatóságon és tárgyi feltételeket, jogaik gyakor
betöltött osztályvezető-helyettesi beosztása.
lását. Mindebben szerepe
Pályafutása gyermekkorától a vasúthoz kap van a 11 tagú Központi
csolódik. Édesapja állomásfőnök volt, család Munkavédelmi Bizott
jának több tagja ma is a vasút szolgálatában ságnak, amelynek az
áll. A családi indíttatás, a hagyomány eleve a elnöke Molnár József,
sínek világához kötötte életét, amit nem is bánt aki Szegedről látja el
meg. Közép- és főiskolai fokon szerzett vasúti elnöki feladatát.
képesítést, majd munkavédelmi vezetőként
vasút szervezeti
dolgozott. Ebben a munkakörben olyan tapasz
és szakági fel
talatokra tett szert, amelyeket ma is eredmé
építésének megfelelően a Központi
nyesen és megelégedéssel hasznosít. Mint a Munkavédelmi Bizottság gyakorolja azokat a
munkavédelmi bizottság elnökét, másodízben munkavédelmi jogokat, amelyek az egész
választották meg. Ez egyértelműen a vasút vasúti tevékenységet érintik. A vasúti munka
munkavállalóinak bizalmáról tanúskodik, ami védelmi érdekképviselet munkájára jellemző
összefüggésben van szakmai felkészültségé az érdekazonosságra épülő tevékenység - kö
vel, humánpolitikai elkötelezett
vetve a munkavédelmi törvény
ségével.
ÉDESAPJA ÁLLO azon előírásait, hogy a munkahe
Közismert, hogy 1993 óta
MÁSFŐNÖK VOLT, lyi biztonság és egészségvéde
hatályos munkavédelmi törvény
lem a munkavállalók ez irányú
CSALÁDJÁNAK
biztosítja a munkavállalóknak
felelősségével összhangban a
azt a jogát, hogy munkavédelmi TÖBB TAGJA MA IS munkáltató kötelessége.
érdekeik érvényesítésére képvi
A munkavédelem területén
A VASÚT SZOLGÁ
selőket válasszanak. Ezzel a jogváltozatlanul szükség van a szoLATÁBAN ÁLL

A

ciális párbeszédre, azaz a munkáltatók és a·
munkavállalók munkavédelmi képviselői
nek intézményesített kapcsolatára. Ez a fel
fogás a gyakorlatban a munkakörülmények
javulásához, a munkabalesetek számának
· csökkentéséhez nagy mértékben hozzájá
rul. 2000-ben a MÁV-nál az előző évhez
viszonyítva a balesetek száma 26,5 %
kal, az I OOO főre eső balesetek száma
5,9%-kal csökkent.
A munkáltató ma már folyamatosan
épít a több száz munkavédelmi képvise
lő munkájára. Elsősorban jelzéseikre,
javaslataikra, amelyek idejekorán lehe
tővé teszik az időbeni intézkedéseket a baleseti veszélyek megszüntetésére.
A MÁV Rt. vezetése elismeri a munkavédel
mi képviselők munkáját. Ezt bizonyítja az Rt.
2000. évi munkabiztonsági helyzetének érté
keléséről készült beszámoló, amelyben az ér
dekképviselet tevékenységét minősítik.
Ez a minősítés, dicséret és elismerés Mol
nár József elnöknek is szól, aki főállása mel
lett társadalmi munkában végzi feladatát a
vasutasság biztonsága és egészségvédelme
érdekében.

Egységes értelmezés

A

június 7-én és 8-án
Siófokon megrende
zett
Munkavédelmi
Képviselők VII. Orszá
gos Fóruma napirendjén, az
1993. évi XCIII. törvény alapján
tartandó munkavédelmi képvi
selők választása szerepelt,
amelyet az Országos Munka
ügyi Tanács Munkavédelmi
Bizottsága Munkavállalói Ol
dalának felhívása alapján va
lószínűsíthetően ez év novem
berében kell megtartani. A
fórum az aktuális munkavéde
lem feladatok egységes értel
mezését és a választásokhoz
való szakszerű információk
- nyújtását tűzte ki célul.

Az első előadások az európa
i integráció jogharmonizációs folya
matokra épülő magyar jogszabályi
adaptáció részeként kötelező jellegű
rendeletek értelmezését segítették
elő. Ezen belül a "Munkavédelmi
képviseleti munka jelene és jövője"
és a „Munkavédelem országos
programjából adódó munkáltatói,
illetve munkavédelmi képviselői
feladatokról" szóló előadások nyúj-

tottak új ismereteket.
Szó esett a munkahe
lyek kémiai biztonsá
gáról, a munkaválla
lókat érő kémiai kockázatok mege
lőzéséről, a foglalkozás-egészségü
gyi szabályozás változásáról, a
munkavédelmi képviselet és a fog
lalkozás-egészségügy kapcsolatáról
is. A konferencián kiemelt helyet
kaptak a „Kockázatfelmérés és érté
kelés gyakorlati tapasztalata", vala
mint a „Munkavédelmi képviselet
részvétele a kockázat felmérés sorá
n" című előadások.
A vitafórum témái kapcsolódtak a
vitaindító előadásokhoz. Dr. Már
kus Imre, a Vasutasok Szakszerve
zete elnöke a munkavédelmi képvi
seletek eddig végzett munkáját érté
kelve ismertette a szakszervezetek
és a munkavédelmi képviseletek
szakszerű munkamegosztáson ala
puló eredményes együttműködését.
Felhívta a figyelmet, a Munka tör
vénykönyvében biztosított szak
szervezeti ellenőrzési jogosultság
alkalmazására és a külső hatóságok
hoz (például az Országos Munka-

ügyi és Munkabiz
tonsági Főfelü&yelet,
vagy az Allami
Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálathoz) küldött
jelzések jogszerűségére. Kihangsú
lyozta, hogy biztosítani kell az
érdekképviseleteket arról, hogy a
hatósági ellenőrzések során feltárt
hiányosságokat a munkáltató felszá
molta-e. Márkus Imre szerint ennek
végrehajtását a szakszervezetek
bevonásával kell értékelni.
A hallgatóság nagy tetszéssel
fogadta azt a szakszervezeti célkitű
zést, amely szerint a munkavédelmi
mulasztásokért nem a munkáltatót
kellene bírságolni, hanem a felelős
gazdasági vezetőt, például az igaz
gatót, vagy a vezérigazgatót.
Márkus Imre elmondta, hogy a
Vasutasok Szakszervezete meg
kezdte a választási felkészülést az
üzemi tanács és munkavédelmi kép
viselő választásra. Míg 1998-ban a
választáson a munkavédelmi képvi
selők ötvenöt százaléka a Vasutasok
Szakszervezete jelöltjeiből került ki,
ebben az évben még jobb eredményt

VÁLASZTÁS

Pásku Jenö
akarnak elérni. Mint elmondta, a
dolgozók sikeresnek tartják a szak
szervezet fent jellemzett együttmű
ködését a munkavédelmi képvise
lettel, és kimondhatatlanul is felis
merték az egységben az erő gondo
latát.
Ezt igazolta Molnár Józsefnek, a
MÁV Rt. Központi Munkavédelmi
Bizottság elnökének expozéja is. Az
elnök értékelte a MÁV Rt.-nél
működő hétszázhuszonöt munkavé
delmi képviselő, köztük a tizenegy
tagú munkavédelmi bizottság mun
káját. Mint mondta, a munkáltató
elismeri a munkavédelmi képvise
lők szakmai felkészültséget.
A MÁV Rt. a munkavédelmi kép
viseletek részére biztosítja működé
sükhöz szükséges feltételeket, ame
lyet az együttműködési megállapo
dásban rögzítettek. Az előadó
kihangsúlyozta, hogy az együttmű
ködés záloga a munkavállalók-mun
káltatók érdekazonossága. A mun
káltató a hatékonyabb munkavédel
mi képviselet ellenőrzése érdekében
a képviselőket ellátta szolgálati
megbízólevéllel, amely szavatolja a
működési körükben gyakorolt elle
nőrzési jogosultságukat.
Készült Pásku Jenő
összefoglalója alapján
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Új titkár a VSZ Miskolc Területi
Kép vise I ete é I én

T

itkárválasztó küldöttértekezletet
tartottak Miskolcon 2001. június
14-én. Ez azért vált szükségessé,
mert Szendrei Gézának, az eddigi
titkárnak lehetősége van visszatérni ere
deti munkakörébe a Gépészeti Főnöksé
gen, ezért kérte felmentését a VSZ vezető
ségétől, a területi bizottságtól.

Az írásos tájékoztatóhoz
fűzött szóbeli kiegészítést
követően - mely az 1998.
januárjától eltelt időszak mun
káját értékelte -, a hozzászó
lók elsősorban a titkár tevé
kenységéről mondtak véle
ményt, kiemelve annak pozití
vumait, de a meglévő problé
mák is terítékre kerültek. A
küldöttgyűlésen részt vett dr.
Márkus Imre, a VSZ elnöke és
Simon Dezső alelnök is. Rövid értékelésében az
elnök úgy ítélte, hogy Szendrei Géza 1992 óta
végzett munkája jó, és sajnálatát fejezte ki, hogy
megválik tisztségétől. De - mint mondta - min
denkinek tiszteletben kell tartani az egyéni boldo
gulásával kapcsolatos döntését. Természetesen
munkájára, segítségére ezután is számít a szak
szervezet.
A küldöttértekezlet a jelölőbizottság javaslatá
ra Papp Józsefnét, a Miskolc Tiszai Csomóponti
Főnökség SZB titkárát választotta meg új titkár
nak.

A régi és az új titkárt rövid értékelésre kértem a
múlttal és a jövővel kapcsolatban. Hogyan értéke
led az eltelt időszakot? - kérdezem Szendrei
Gézától.
- Úgy vélem, ez egy történelemformáló idő
szak volt sztrájkokkal, kollektív harcokkal, a társ
szakszervezetekkel történt együttműködésben.
Még azt is merem mondani, eredményes volt még

Az

1960-as évek végén Nyíregyháza városában megszűnt a villamosközlekedés, illetve a kes
keny nyomközű kisvasút nyomvonal-háló
zata kikerült a városból. Jelenleg is sokan
emlékeznek a városon keresztül csilingel
ve haladó villamosra, nyári szezonban a
nyitott vasúti kocsikra, melyek a sóstói
erdőn át Sóstó-Gyógyfürdöig közlekedtek.

Ebből az idilli hangulatból szeretett volna egy
parányit visszacsempészni a jelenbe Nyíregyháza
Gépészeti Főnökség néhány elszánt munkatársa.
Alföldi Tamás vezető mérnök tervei és Papp
Ferenc művezető kivitelezői, irányítói munkájá
val 2001. május I-jére elkészült a prototípus, az
első nyitott személykocsi. Ahhoz, hogy elkészül
hetett, a Gépészeti Szakigazgatóság engedélye,
anyagi támogatása kellett. Nyíregyháza Város
Önkormányzata is szponzorként támogatta a kez
deményezést.
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akkor is, ha a szakszervezeti tagság nem is így
értékeli.

- Mit tartasz eredménynek, illetve negatívumnak?
- Sikernek tartom, hogy a szakszervezeti vezetés, és itt az alapszervi titkárokra gondolok, bará
ti társasággá, felelősen gon
dolkodó kollektív csapattá
nőtte ki magát. Ami negatí
vum, hogy ebben a titkári
körben egy-egy alapszerve
zetnél nem találtunk megfe
lelő embereket ennek a fela
datnak a vitelére.

- Mi az, amit az utódodnak
javasolsz?
- Valósítsa meg azokat a
dolgokat, amelyeket nekem
nem sikerült, női mivoltából adódó képességeit,
lehetőségeit használja ki. Építsen föl magának
egy tejesen új koncepciót, ehhez nyerje meg az
embereket.

Papp Józsefnét, Katit, arról faggattam először, mi
ért vállalta el a jelölést
- Huszonkét éve elkötelezett híve vagyok a
VSZ-nek, el kellett vállalnom ezt a feladatot,
amit mindenki kikerül. Másrészt nem találtak
nálam alkalmasabb személyt. Nem felnagyítva az
én szerepemet, de ma ott tart a VSZ, hogy nagyí
tóval kell keresni az embereket a vezetői posztra.
Most megint olyan helyzetbe kerültem, mint két
éve, amikor elvállaltam az SZB-tikári posztot.
Olyan emberek, akik profibbak, jobban értenek
ezekhez a dolgokhoz, egzisztenciális okokból
nem vállalták.

- Ez a döntésed ezek szerint hosszabb távra szól.

szakmailag is kiugrási lehetőséget jelent, mert
módom lesz tovább képezni magamat nemcsak
szakszervezeti, de szakmai szinten is. Mindez
biztosíthatja a jövőmet, ha megválok a tisztsé
gemtől. De nem ez volt az elsődleges szempont,
hanem hogy segítsem a VSZ munkáját, mert ez
fontos a számomra.

- Milyen elképzelésekkel vágsz neki a munkának?
- Nagy dolgokat nem szeretnék változtatni, azt
a folyamatot szeretném tovább vinni, amit Géza
rám hagyott, de más megközelítésben, női menta
litással. A nők ugyanis sokkal alaposabbak, több
intuíció van bennük. Szeretnék egy ciklikusan
ismétlődő programot megvalósítani, melynek
keretén belül egyenként elbeszélgetek a tikárok
kal, persze nem behívatva őket, hanem helyben, a
területükön. Megpróbálom az emberekkel megér
tetni, meggyőzni őket a személyes találkozások
alkalmával, hogy a legjobb intézmény, amit a
munkavállaló el tud képzelni magának ma érdek
védelmi szempontból, az a szakszervezet! Szeret
ném megértetni a tagsággal, hogy a tagdíjat miért
fizetik. Én tudom, hogy ez sziszifuszi munka
lesz, de nagy segítséget adhatnak az SZB-titká
rok, hiszen nélkülük nem tudom megvalósítani az
elképzeléseimet. És �g valami. Azt szeretném,
ha nyíltan kritizálnák a munkámat, mert abból
lehet tanulni. Az olyan bírálatot tudom elfogadni,
ami nemcsak arról szól, mi volt a rossz, hanem
hogy miként lehet jobban csinálni.

- Mit szólt a döntésedhez a családod?
-Tiszteletben tarják azt, és maximálisan támogatnak. Több időt nem fog elvenni a családomtól
ez a tevékenység, hiszen eddig nagyrészt szabad
időmben végeztem azt, amit most főállásban
valósíthatok meg. A lényeg, hogy legyek kiszá
mítható, mindig tudják, mikor jövök.

- Igen, én is úgy gondoltam, ez számomra

Orosz Tamás

A szakszervezeti támogatás mellett a dolgo
zók, zömmel a kocsijavító műhely, nagyrészt
munkaidőn kívül végezték a teherkocsiból törté
nő átalakítást. Az első, Nyíregyháza Város címe
rével ékesített kocsi
a tavalyi nyan
idényben nagy látvá
nyosságnak és nép
szerűségnek örven
dett. Az utas-kihasz
náltsága
naponta
100 %-os volt. Ez a
tény a dolgozóinkat
felvillanyozta, ezért

kísérletet tettek a második nyitott kocsi kialakítá
sára.
Örömünkre a Gépészeti Szakigazgatóság Sze
mélykocsi Divíziója ismét felkarolta a kezdemé
nyezést. Engedélyezték a kivitelezést, valamint
anyagilag is támogatták kezdeményezésünket.
Debrecen Területi Igazgatóság, a Dombrád köz
pontú Nyírvidéki és Rétközi Kisvasúti és T�risz
tikai Társulás anyagi támogatást biztosított. !gy a
Dombrád város címerével díszített második nyi
tott kocsi 2001. május 1jére az utazóközönség
szolgálatába állt. Ezzel
újabb nyitott személy
kocsi közlekedik a nyír
vidéki Regionális Kis
vasút vonalhálózatán
Mártonfalvi György
szb. titkár
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- Miben ragadható meg az SZDU politikai
üzenete a magyar társadalomhoz,
a választópolgárokhoz?

Szövetségbe tömörült
szociáldemokraták
Interjú Schiller Lászlóval,
a Szociáldemokrata Unió társelnökével
- Érdeklódést keltett a Szociáldemokrata Unió
(SZDU) megalakulása. Kérném a régi-új,
egyesült párt születésének adatait.

-Az SZDU 2001. április 21-én jött létre Buda
pesten, a Bányász Szakszervezet székházában.

- Milyen szükségszerÍ5ég, milyen út vezetett
a megalakulásáig?
-Annak a felismerése, hogy a szétforgácsoló
dott szociáldemokrata erők külön-külön önállóan
nem voltak képesek meghatározó szerepet játsza
ni a közéletben. Még kevésbé tudták megvalósí
tani azt a szándékukat, hogy parlamenti pártokká
váljanak. Anakronisztikussá vált a helyzet: az,
hogy a négy azonos ideológiát valló párt, mozga
lom egymás ellenében politizált. Ennek felisme
rése vezetett oda, hogy a szociáldemokrata erőkfélretéve régi, leginkább személyes sérelmeiket,
nézeteltéréseiket-újra összefogjanak a közös cél
érdekében. Az elmúlt hat-nyolc év hányattatá
sai, keserves tapasztalatai abban a megtisztulási
folyamatban csúcsosodtak ki, amelynek vége
redménye lett a Szociáldemokrata Unió mega
lakulása.

- Kik alkotják a szövetséget?
-A Szociáldemokrata Párt (SZDP), a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP), a Kör
nyezetvédők Szociáldemokrata Pártja (KSZDP)
és a Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom
(SZIM). Az SZDU munkáját 15 tagú ügyvivő tes
tület irányítja, a társelnöki posztokat a négy ala
pító párt, mozgalom elnökei töltik be. Az említett
alapítókon kívül kifejezte csatlakozási szándékát
a Magyar Anyák Szövetsége, a Magyar Családok
Országos Szövetsége és több más, baloldali civil
szervezet.

- Mi történt a megalakulás óta?

- Hogyan határoua meg magát az
SZDU, hol helyezkedik el a politikai
palettán, melyek a vezérló elvei?

- Az SZDU balközép erő, a balol
dalon kíván politizálni. Alternatívát
akarunk nyújtani a baloldali érzelmű
embereknek. Így s ezekkel szeret
nénk erősíteni a magyar baloldalt,
hiszen a szociáldemokrácia olyan rétegeket, cso
portokat is képes megszólítani, amelyeket a
jelenlegi baloldali erők nem tudnak.
Az SWU szabadságeszménye azt jelenti, hogy
,,egyetlen ember, egyetlen osztály, egyetlen nem,
egyetlen vallás és egyetlen rassz se legyen aláren
delve másoknak." Az igazságról és egyenlőségről
vallott elveink a szabadság és egyenlőség összee
gyeztethetőségét hirdetik egy szervezett, modem,
demokratikus, részvételi társadalomban.A szoli
daritás jegyében a szociáldemokrácia elkötelezett
abban, hogy közös emberi létnek és az igazságta
lanság által sújtott egyének és csoportok iránti
kötelességszerű támogatásnak elsőbbsége legyen
a társadalom megszervezésében, az állami és a·
magánszféra működtetésében.
Mi elsősorban a munkavállalók, a nyugdíjasok,
a kényszervállalkozók érdekeit képviseljük.

- Ezek alapján mi a különbség az SZDU

és az MSZP között, minthogy az MSZP is
szociáldemokrata pártként jegyzi magát?

- Természetes volt az a helyzet, amelyben az
MSZP megpróbálta kisajátítani a szociáldemok
rata értékrendet, mivel rajta kívül nem létezett
ilyen értékrendet képviselő politikai erő. Megkö
szönjük az MSZP-nek, hogy fölvállalta egyfajta
szociáld�mokrata értékrendet és ezt nem hagyta
veszni.Am az SZDU megjelenésével kinőtt az a
politikai erő, amely saját kezébe veszi a l 10 éves
szociáldemokrata es�meiség gondozását, gyakor
lati érvényesítését. Ugy gondoljuk, hogy ezt az
MSZP már csak múltja miatt sem vállalhatja, de
1944 és 1998 közötti kormányzása idején sem
vállalta fel azt a társadalmi réteget, amelyet egy
valóban szociáldemokrata elveket valló pártnak
kötelezően vállalnia kell.

- Sikerült felállítani egy működőképes rend
szert. Olyat, amely lehetővé teszi azt, hogy az
említett négy párt, mozgalom és a csatlakozó
szervezetek egységesen tudjanak megjelenni és
fellépni a szociáldemokrata érdekek védelmében;
képviseletében.Az SZDU színeiben az első meg
- Miként tekint az SZDU a szakszervezetekre?
mozdulásunk május elseje volt. Jó érzéssel töltött
- Emlékezetes, hogy volt olyan időszak Ma
el bennünket az az érdeklődés, amely a majálison
gyarországon, amikor a szociáldemokrácia és a
a szociáldemokr�cia iránt megnyilvánult.
Május 26-án Ujpesten tartottuk meg az SWU szakszervezet egyet jelentett. Az SZDU szeretné
elérni, hogy visszaszerezze a szakszerve
kampány-nyitó nagygyűlé
sét, ahol meghatároztuk a
zetek bizalmát; azokét, akik s amelyek
baloldalon nemcsak az MSZP-t értik. Az
legfontosabb irányelveket
SZDU olyan alternatívát kíván nyújtani,
és a legidőszerűbb gyakor
lítani egy
amely bizonyítja, hogy a szociáldemok
lati teendőket a 2002-es par
lamenti választásokra. Azt működőképes rácia legújabb története a szakszervezeti
tagságról, a munkavállalókról, a nyugdí
tervezzük, hogy az SZDU
jasokról, a vállalkozókról, az elesettekről,
minden választókerületben
a rászorulókról és értük szól.
állít képviselőjelöltet.

- Felmérve a rendszerváltás eddigi történéseit,
az SZDU kinyilvánítja, hogy alapvető célja: a tár
sadalom gazdasági és politikai kettészakítottságá
nak, a rendelkezésre álló javak és esé
lyek igazságtalan, egyoldalú kisajátí
tásának azonnali mérséklése, távlati
megszüntetése. További cél a minden
kit megtartó sokszínű és tagolt társa
dalom kialakítása, folytonos korsze
rűsítése, valamint a magyar társada
lom versenyképességének növelése és
biztosítása, a nemzetközi társadalom
humanista törekvéseihez való csatla
koztatása.

- Van-e olyan program - ha igen,
akkor milyen az-, amely konkretizálja
ezeket az elveket, üzeneteket és törekvéseket?
- Igen van. Ezt 12 pontban jelöltük meg, ame
lyek a következők: 1. Aki akar dolgozhasson, aki
dolgozik, megélhessen, aki életét végigdolgozta,
nyugdíjasként ne nyomorogjon. 2. Védelmet a
munkavállalóknak. Olyan törvényeket, amelyek
csökkentik a kiszolgáltatottságot. 3. A társadalom
tagjai számára az egészségbiztosítás ne csak
kötelező befizetéseket, hanem a tisztességes ellá
tást is jelentse. 4. Igazságos társadalmat akarunk.
Olyat, ahol a meghozott áldozatok a jólét növeke
désével a dolgozó tömegek nyerik el jutalmukat,
az ügyeskedőkkel, a korruptakkal szemben pedig
fellép a törvény. 5. Elvetünk minden olyan meg
nyilvánulást és fellépünk ellene, amely vallási,
etnikai, nemzetiségi türelmetlenségével nyugta
lanságot kelt. Alapelvünk a feszültséget okozó
kérdések megoldásában a tolerancia és a párbe
széd. 6. T iszta és utódaink számára örökül hagy
ható környezetet akarunk, olyat, amely lehetővé
teszi gyermekeink egészséges fejlődését. 7.
Olyan feltételekkel támogatjuk az EU-hoz való
csatlakozást, hogy az nem kíván újabb áldozato
kat azoktól, akik már eddig is jelentős áldozatot
hoztak a rendszerváltásért. 8. }ogot kívánunk biz
tosítani a fiatalok számára a tanuláshoz és az első
munkahelyhez.
Azt akarjuk, hogy anyagi körülményei miatt ne
kelljen senkinek lemondania a pályaválasztásról,
ne kényszerüljön elhagyni az iskolát. 9. Olyan
családpolitikát akarunk, amely nem idealizált
modellekben gondolkodik, hanem megteremti a
gazdasági lehetqségét annak, hogy a családokban
a szeretet egysége uralkodhasson. Azt kívánjuk
elérni, hogy a nők szabadon választhassanak a
munka és az anyaság között. 10. Olyan szociális
ellátórendszert akarunk, amely lehetővé teszi a
megélhetést és lehetőséget biztosít az újrakezdés
hez. 11. Azt akarjuk, hogy mindenki nyugalom
ban és biztonságban élhessen, dolgozhasson,
alkothasson. Jog- és közbiztonságot akarunk,
mert félelemben senki nem lehet szabad. 12. Pol
gári demokráciát és tiszta közéletet akarunk.
Olyat, ahol a képviseletet hivatásnak, a végzett
munkát szolgálatnak tekintik a politikusok.

- Rövid összegzés?
-Minden, amiről itt beszéltem, egy fő célban
sűrűsödik: politikai hatalmat szerezni a parla
mentben ahhoz, hogy mindazok, akiket képvise
lünk beleszólhassanak saját sorsuk alakításába.
Kárpáti Sándor

KÁRPÁTI SÁNDOR ROVATA
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A munkaharc nem politikamentes
környezetben zajlik
Interjú Király Károlynéval, a VSZ Budapest területi képviseletének titkárával

- Mi a véleményed arról a vitáról, amely jelenleg
folyik a Magyar Vasutasban, vagyis politizáljon-e
a szakszervezet? Van-e létjogosultsága egy ilyen
témakörről indított eszmecserének
a szakszervezet lapjában?
- Szerintem van létjogosultsága, van értelme
egy ilyen nyilvános véleménycserének. Hasz
nos lehet az ilyen közös töprengés, mert célja
ink megvalósításához szükségünk van annak a
társadalompolitikai, gazdasági környezetnek
az ismeretére, amelyben érdekvédelmi mun
kánkat végezzük. Nem hagyhatjuk figyelmen
kívül azt a körülményt sem, hogy a vasutasok,
a munkavállalók nézetei is különböznek a
kisebb-nagyobb munkahelyi és társadalmi kér
désekben. Egy ilyen tisztázó eszmecsere sokat
segíthet a vitakultúra, a gondolati kultúra fej
lesztésében.

-Ha nem kerülhetjük el a politizálást a szakszer
vezeti mozgalomban, akkor arra a kérdésre kell
válaszolnunk, hogy milyen legyen ez a politizálás.
Mitől válik sajátosan szakszervezetivé?
- Én nem pártpolitikára gondolok, hiszen az
a pártok dolga, a hivatásos pártpolitikusok fel
adata. A mi dolgunk a szakszervezet-politika,
amely arra hivatott, hogy fő tevékenységünket,
a munkavállalók érdekeinek védelmét és kép-

POLITIZÁLJANAK-E
A SZAKSZERVEZETEK?
- Ez így van. Magam is azt vallom, hogy
nem elég csak ismernünk a politika irányát és
tartalmát, a politika játékszabályokat, - ez
rendkívül fontos-, de rendelkeznünk kell meg
felelő jogi, közgazdasági, munkaügyi ismere
tekkel, kommunikációs képességekkel, hogy
méltó tárgyalópartnerei lehessünk a munka
adóknak, s azok képviselőinek. Megfelelő
ismeretek és készségek híján . nem tudjuk
ütköztetni a helyben, a konkrét körülmények
között jelentkező érdekeket.

- Friss példaként említhetjük a Munka
Törvénykönyve módosítása körüli
nézeteltéréseket,. vitákat
- Ez sem volt politikamentes. Kemény harc
ban, tiltakozó megmozdulásokkal, demonstrá
ciókkal kellett megküzdenünk a munkaválla
lókra nézve kedvezőbb változtatásokért. Így
sem tudtunk minden hátrányos módosítást ki
iktatni, ezért kénytelenek voltunk szerényebb
eredményekkel beérni. Sajnos ezúttal a hatalmi
politika akarata érvényesült. Ily módon tovább
kell harcolnunk a káros következmények ellen,

nizáció követelményeivel, s ezáltal ne váljanak
munkanélküliekké.

-A szociális problémák közül mit emelnél ki?
- A lakásgondokat. Legyen szó akár laká
sépítésről, lakásvásárlásról. Arra lenne szük
ség, hogy a kisemberek nagyobb támogatást
kapjanak az önerős lakásmegoldásokhoz.
Vagyis kedvezőbb feltételek, nagyobb össze
gű lakáshitelek kellenek.

- Visszatérő téma a szakszervezeti munka
nagyobb nyilvánossága. Az, hogy a munkavállalói
érdekvédelem eredményei ismertté váljanak a
közvélemény számára. Vagyis, piaci nyelven
szólva, jobban eladni azt,. amit elértek.
- Sajnos nem jut el minden a szélesebb köz
véleményhez azokból a törekvésekből és ered
ményekből, amelyeket teszünk a munkaválla
lók érdekében. Ebben saját gyengeségeink is
közrejátszanak, de a politika hatalom sem
segít, ellenkezőleg, hátráltatja, nehezíti az
ilyen irányú erőfeszítéseinket. Nagy szüksége
lenne ezért a hat szakszervezeti konföderáció
nak egy, a volt Népszavához hasonló napilap
ra, hogy az a mérleg nyelvét tölthesse be a ki
egyenlítő tömegtájékoztatásban.

TOVÁBB KELL HARCOLNUNK A KÁROS KÖVETKEZMÉNYEK ELLEN, A KOLLEKTÍV
SZERZŐDÉSEKBEN RÖGZÍTETT EDDIG ELÉRT VÍVMÁNYOK MEGŐRZÉSÉÉRT
viseletét szolgálja, a lehetőségekhez képest
minél eredményesebben. Szeretnék említeni
még egy fontos szempontot. Igaz, hogy a
demokratikus parlamenti választások eredmé
nyeként a pártok gyakorolják a hatalmat kor
mányaik révén, legtöbbszőr kormánykoalíció
ban, ám a hatalom gyakorlásában nem hagy
hatják figyelmen kívül a szakszervezetek létét
és szerepét. Nem tehetik, mert az érdekvédelmi
szervezetek rendelkeznek a legnagyobb tömeg
bázissal, aktívahálózattal, tisztségviselői karral.
Ezáltal a szakszervezetek hivatottak arra, hogy
ellensúlyt képezve, társadalmi kontrollt gyako
roljanak a mindenkori hatalom felet. Ezt a szak
szervezetek annál is inkább megtehetik, mert
napi kapcsolatban vannak a társadalom tagjai
val, a dolgozó emberekkel, a bérből és fizetés
ből élő munkavállalókkal, a nyugdíjasokkal.

-Ahhoz azonban, hogy a szakszervezetek
érdemben tudják gyakorolni kontroll szerepüket,.
egyáltalán élni tudjanak jogosultságaikkal, lehe
tőségeikkel, arra képessé is kell válniuk.

Megfelelő ismeretek
és készségek híján nem tudjuk
ütköztetni a helyben, a konkrét
körülmények között jelentkező
érdekeket
a kollektív szerződésekben rögzített eddig elért
vívmányok megőrzéséért.

- Milyen más érdekvédelmi kérdések állnak most
a munkátok előterében?
- Napi gondunk és feladatunk a folyamatos
bérharc. A problémák sorában első helyen
említeném azt a különbséget, amely egy jól
kereső réteg és a többségben lévő fizikai mun
kások alacsony fizetése között van. A bérprob
lémákkal azonos nagyságrendű teendőnk a
munkahelyek megérzése, a speciálisan vasúti
munkát végző dolgozók számára a munkahely
teremtés, Segítenünk kell abban is, hogy a
munkavállalók lépést tudjanak tartani a moder-

-Végül egy folyamatosan vitatott problémaköre
kérdeznék rá. Legyenek-e szakszervezeti vezetők
országgyúlési képviselők?
- Legyenek, de ne úgy, ne olyanok, mint
ahogy, s akik eddig voltak. Nem az a baj, hogy
a szakszervezeti vezetők ott ülnek a parlament
padsoraiban.
Az igazi kérdés, mit csinálnak, hogyan vég
zik dolgukat, mennyire tesznek eleget megbí
zatásuknak a munkavállalók, a nyugdíjasok
érdekében. Ez lehet a megítélés reális alapja.
Lehet, hogy eddig is megtették azt, amit meg
tehettek, ám akkor erről minket is tájékoztatni
kellett volna, mert a szakszervezeti képviselők
parlamenti munkájáról semmit, vagy csak
nagyon keveset tudunk.
Márpedig azért választottuk meg őket,
hogy vegyenek részt a politika formálásában,
a szakszervezetek képviseletében, a munka
vállalók javára. És erről mi, mindannyian
értesüljünk is,

K.S.
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LÁSS, NE CSAK NÉZZ!

A

Nyár, nyár, nyár

fi.\ rendszerváltás reménye,
�hogy emberséges, demokra
tikus országot teremthetünk itt,
ezerkilencszázkilencven tava
szán, Lepsénynél még megvolt.

nyaralás az „átkosban" nekem néhány külföldi út kivételével - a
vállalati, szakszervezeti üdülés volt. S
talán a legelső a legemlékezetesebb. Fia
tal házasként Kenesén üdültünk 1972 nya
rán. Az üdüloöen az ingyen „bérelheto"' '
ladikok mellett volt egy nagy motorcsónak
is. Alkalmanként tíz forintért vízi
sízhettem, naponta kétszer fél óra
hosszat, de a napi ötszöri étkezés
miatt így is híztam három kilót, és
bizony feleannyit is el tudtam köl
teni két hét alatt a tónál, mintha

leégésre predesztináló be- és kisétálások
miatt anyatermészetű párom jó vastagon
lekent napolajjal. Ott álltam a formaterve
zett bódé előtt közel ötven évesen, s közel
százkilós, napolajtól csillogó testtel. Az
eladó németül kérdezte meg, hogy mit
kérek, magyarul rendeltem magamnak fél
vodkát sörrel, a páromnak meg
egy fagylaltkelyhet. Mellettem
megszólalt egy fiatal lány, hogy
vannak itt magyarok is, sőt
helyes magyar kiscsajok is. De
ezt a felszólamlást, s különösen

zembe nyomta a strandra kihozott egyet
len pénztárcát, hogy menjek csak nyugod
tan flörtölni, s erkölcsileg toronyként
magasodott fölém. Flörtölés előtt és után
hordtam is neki a fagylaltkelyhet és a cso
kis palacsintát szorgalmasan. Bernikével
is éppen a palacsintás előtt maradtunk
végre két egész percre kettesben, szombat
estére randevút kértem tó1e, a páromnak
azt mondtam, hogy egy haverommal talál
kozom, aki már két nappal azelőtt feluta
zott Pestre, válaszra se méltatott, Bernike
meg azt válaszolta, hogy szombaton érke-

othon maradtam volna. Így kenyerezték le
akkoriban a bolsik a dolgozót. Ez ma már,
ebben a szép új világban, egyszerűen nem
fordulhat elő.

annak második felét, nem az eladónak,
hanem egy elbűvölő mosoly kíséretében
nekem címezte. A lánynak kifogástalan
alakja, nagy zöld szeme volt, és éppen a
lányom lehetett volna. Hevesen ismerked
ni ke;dtem. Szerencsére a fagylaltkehely
lassan készült, megtudtam, hogy a lányt
Bernadettnek hívják, Berninek becézik,
közben mindvégig magamon éreztem
anyatermészetű párom vigyázó szemét.
Aki, míg a fagylaltkelyhét kanalazta,
fagyosan érdeklődött, hogy ki volt az a kis
csaj. Ó csak a lányom egyik barátnője,
dadogtam kipirultan. Úszás ürügyén meg
keresetem Bernikét. Egy fiatal társaságba
csöppentem, csupa főiskolás lány és fiú, s
mintha csak Bernikének nem lett volna
párja. Miközben lelkesen csatlakoztam a
természetfeletti eroi< mibenlétéroí folyó
társalgáshoz, vérmes remények ébredtek
be.nnem. Másfélóra „úszás" után tértem
meg a habokból, elhájasodott izmaimat
ropogtatva, hogy milyen jól esett. A párom
azzal a fensoöbséges, megértő mosollyal
mért végig, amit nagyon utálok. A fürdő
gatyám csontszáraz volt.

zik a barátja, és igazán sajnálja, de már
nem ér rá, mert vasárnap együtt utaznak
haza. A párom nagyon gúnyosan mosoly
gott, amikor megemlítettem: lehet, hogy
szombat este mégsem megyek a haverom
mal bulizni.

S

Térdig ér

zerencsém van, mert családi kap
csolatok jóvoltából, számomra még
manapság is megfizethető áron, azaz
ingyen hozzájutottam két hétre egy szobá
hoz Földváron. Az idén is leterítettem a
pokrócot a strand gyepére. A bepakolás
tortúrája, a zötyögés a rozzant La,dával a
sztrádának csúfolt hepehupás makadámú
ton, a negyven perces veszteglés a szoká
sos dugóban, mind azért történt, hogy
végül a kockás pléddel e/birtokoljak
magamnak egy heverőnyi helyet. S rögtön
erőt is vett rajtam a megérkezés szomorú
sága. Hogy most aztán itt vagyok. S innen
nincs tovább. Lehet pihenni. l:Jszni nem
nagyon, mert az idén alig van víz a Bala
tonban. Negyedóráig kell gyalogolni, míg
végre derékig érnek a hullámok, azok a
jóféle aprók, amelyek az úszó _orrában
érnek „partot". Csak néhány megszállott
próbált úszni, a tömeg boldogan lubickolt
a térdig érő vízben.

T

Leégés

iltakozom a magyar tenger elneve
zés ellen. Ebben a szóösszetételben
a magyar csak valami olyasmit jelenthet,
hogy rosszabb, mint aminek mondják, nem
az, aminek hívják. A Balaton az egyedi,
utánozhatatlan. S most ennek a tónak a
partja volt a cél, amit el is értem, s ahol a

A

Hiába húztunk

napolajas flakon szivárgott, olaj
foltosak lettek az újságok, amiket
Bernikéroí ábrándozva szórakozottan fél
reraktam. A flakonra hiába húztunk náj
lonzacskót, mindig kifolyt az olaj. Berni
kének hiába udvaroltam keddtoí csütörtö
kig, egy percre sem maradtunk-négyszem
közt. A párom, amikor észrevette, hogy
észrevétlenül próbálok pénzt vételezni
(hogy meghívjam valamire Bernikét), ke-

V

Nagyok és kicsik

olt még egy csendes balatoni he
tünk. Kiolvastam az összes olajfol
tos újságot, s a szivárgó napolajtól csillo
gó betűk József Attila esztétikájának mik
rokozmosz-makrokozmosz elméletét jut
tatták az eszembe. Hogy a nagy dolgok
meg a kicsik összefüggenek. A magyar ten
ger kifejezés ugyanolyan, mint a magyar
demokrácia. A hasonlat csak a tengerre és
a demokráciára nézve sértő. Erre példá
nak éppen elég, még sok is a civil szerve
zetek között a „pályázatok" útján újra
osztott vagyon. Csak az nyert, aki Fidesz
közeli volt, de az akkor, is ha a határid6
előtt két nappal alakult. Volt, ahol a moz
gássérültektoí vették el a helyiségüket, de
számtalan tekintélyes szervezet, például a
Magyar ENSZ társaság is pórul járt. A
kisgazda nőszövetség viszont lőteret
kapott. A vagyonelosztó bizottság doku
mentumait titkosították. Minek kellene
nyilvánosnak lenni egy demokráciában,
ha nem a civil szervezetekroí szóló dönté
seknek!?
urrá, nyaralunk! A rendszerváltás
reménye, hogy emberséges, de
mokratikus országot teremthetünk itt,
ezerkilencszázkilencven tavaszán, Lep
sénynél még megvolt.

H

Mező Ferenc

_HU_M_AN_I_ST_A_M_ÉL_T _Ó_SA_, G_O_K__________

1889

november 16-án
• Budapesten szü
letett sokgyermekes munkás
családban. Elhunyt húszévi szá
műzetés után, 1976. szeptember
7-én Belgiumban. Hamvait
1990. októberében hazahozták,
és november 3-án a rákoskeresz
túri temetően a 301-es parcellá
ban helyezték örök nyugalomra.
Az ellene hozott ítéletet, (a
Kéthly Anna Alapítvány kérésé
re) a Magyar Köztársaság Leg
felsőbb Bírósága 1994. július 7én semmisnek nyilvánította.
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KéthlJ Anna
évek után (akkor 67 évesen) a
magyar forradalom minisztere
ként Bécsbe, majd New Yorkba
utazott, hogy kérje a megígért
szolidaritás valóra váltását. Szá
mára
1956 világtörténelmi
jelentősége sohasem volt kétsé
ges, hitt a szabadság eljövetelé
ben, abban, hogy a szabadságért
hozott áldozat sohasem lehet

·AZ ELNYOMOTT, KISEMMIZETT
MILLIÓK SORSÁT KÍVÁNTA JOBBÁ,
EMBERIBBÉ TENNI
A XX. század demokratikus
magyar munkásmozgalmának
egyik legismertebb és legtekin
télyesebb alakja volt Kéthly
Anna, olyan ember, amilyen
csak ritkán adatik egy népnek,
nemzetnek.
Amikor a parlament ülésén a
ház minden oldalán felállva
ünnepelték őt, mert 25 éve volt
parlamenti képviselő, a Ház
alelnökeként megrázta a csengőt
és kérte, hogy folytassák az
ülést.
1956 őszén a börtönben töltött

A

hiábavaló. Azért harcolt az
ENSZ diplomatái előtt, hogy a
„magyar ügy" ne kerüljön le a
napirendről, ne legyen a „deten
te" ára a kelet-európai népek
szabadsága.
Kanadában mondta el, hogy
amikor a börtönből a tárgyalásra
vitték rabszállító autóval a Mar
kó utcába, ugyanazon a kocsin
utazott Horváth Zoltán, a Szoci
áldemokrata Párt egyik árulója,
aki mentegetőzni kezdett, és
bocsánatot kért. ,,Nézze, Hor
váth, talán furcsán hangzik, amit

most mondok, de ma
gának itt a helye" - így
szólt és keresztül né
zett rajta.
1957-ben a montrea
li repülőtéren találkoz
tunk, egy rögtönzött
sajtókonferenciát szer
veztünk számára. V ilá
gosan, precízen, nyomdakész
mondatokban válaszolt a feltett
kérdésekre. Egy nép és egy elti
port forradalom szószólója volt.
Mondta, csak mondta a maga és
nemzetünk igazát, lelkiismeret
furdalást okozva és szimpátiát
nyerve. Ez a szimpátia még ma
is erkölcsi tőke, nem szabadna
elvesztegetni.
Élete utolsó éveiben rajzolga
tott pihenésül, kikapcsolódásul a
sok levélírás, cikkírás közben.
Nekem is adott két rajzot emlé
kül 1963-ban, amikor megláto
gattam. Mindkettő fűzfát ábrá
zol, megnyesett, visszametszett
fűzfabokrot a folyó mellé ültet
ve, amely mindig újra kihajt,
barkát terem, újra és újra jelzi,
hogy jön a tavasz.
Aztán ő is elment a minden
élők útján, halvány reménysé-

Kodály Zoltán

mikor 1963 nyarán,
immár tizenhat számű
zetésben töltött év
után Bécsben arra vártam, hogy
édesanyám Budapestről --ismerik, ahol csak
megérkezzen,
naponta
magyarok
élnek
kimentem a pályaudvarra.
ezen a világon Pestről akkor nemigen jöt
válaszoltam. Meg
tek utasok, valamilyen
tudtam, hogy a
ragályos betegség tört ki,
karantén még tart,
és a szállodai vendégekre
de őket kivételesen
is kiterjedő karantént ren
kiengedték. Egyip
deltek el. Az egyik napon
feltűnt nekem egy filigrán, kecs tomba mennek, és mivel a tanár
keszakállas úriember egy fiatal úr nem szeret repülővel utazni,
hölgy társaságában, bőröndjeik vonattal és hajóval szándé
mellett láthatóan hordárra várva. koznak Kairóba jutni.
Köszöntve őket megkérdeztem:
Nem felejtem el
nem Kodály Zoltánnal van sze Kodály nyugalmát,
rencsém itt találkozni?
halvány mosolyát,
Igen, valóban Kodály és fiatal sem azt a szinte
felesége voltak ők, hordárra áhítatos szerete
várakozva. Engedélyt kértem, tet, amellyel az
. hogy a montreali magyarok ifjú feleség nézett a
nevében tisztelettel köszöntsem tanár úrra. Számom
őket.
ra mindig emlékezetes
- Mennyien élnek ott magya marad ez a találkozás, mert
rok? - kérdezte tőlem.
ugyan sokan vannak a pályán a
- Mint Cegléden -válaszoltam művészet minden ágában, de
-, közel harmincezren.
igazi Mester - egy nép valódi
- És ismerik az én zenémet?
nevelője - csak egy-kettő akad
- A tanár úr zenéjét mindenütt minden században.

_c.
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gekben bizakodva, de népünk
csendes forradalmát ·már nem
érhette meg. A század egyik ki
emelkedő
politikai
egyénisége, a minden
ember szabadságáért
küzdő, csak a néppel
együtt felemelkedni
óhajtó igazi humanista
volt. Az elnyomott,
kisemmizett milliók
sorsát kívánta jobbá,
emberibbé tenni.
Beszédei bátorságot
és önálló véleményt tükröztek,
stílusát Mikes Kelemen és Ady
Endre művein pallérozta. Szé
pen és érthetően szólt az igaz
ságról, a testvéri szolidaritás
ról, az emberi méltóságról.
Lépést tartott a századdal, ide
gen nyelveken is beszélt, hogy
elmondhassa népünk nagy
éhségét és szomjúságát a sza
badság után.
Ó tudta, hogy szabadság nél
kül nincs demokrácia, haladás,
és nincs szociális igazságosság.
Az ő szocializmusa mindig em
berarcú,volt, az emberszeretetre
épült, a gyűlölet tőle idegen
volt.
,,Erkölcs nélkül, jellemes em
berek nélkül elpusztul a nem
zet!" - vallotta mindhalálig.
Baranyai Tibor

egész életem értelmét és törek
vését ábrázolná: a magyar álljon
a maga lábára, egyik kezét
Athén, a másikat Párizs felé

„Minél rövidebb a magyar lélek útja Athénig
és Párizsig, annál könnyebben talál önmagára."
Gyermekként, 1940-ben egy
szer énekeltem a Psalmus Hun
garicus kórusában, s bár nincs jó
zenei hallásom, a kórus vezetője
megnyugtatott: az a fontos, hogy
érezd, te is része vagy a közön
ségnek. Azt hiszem, igaza
volt, és igazi, jó tanítvá
nya volt Kodálynak.
Vajon tudják-e, is• . 1 merik-e maguk a
cívis
\ debreceni
polgárok,
hogy
Kodály Zoltán a
1939.
Psalmus
május 14-i debreceni
bemutatója után azt
mondta és írta: ,,A Psalmus
útját már én is úgy nézem, mint
egy tőlem idegen bolygóét.
Három legutolsó állomása:
Athén, Debrecen, Párizs. Ez a
szimbolikus háromszög mintha

�l

nyújtva. Minden tehetségét az
újkor Párizsa és az ókor Athénje
fejlesztheti odáig, hogy önmagát
legjobban kifejezze. Minél rövi
debb a magyar lélek útja Athénig
és Párizsig, annál könnyebben
talál önmagára. Ezért legfonto
sabb nekem a három állomás
közül Debrecen."
Természetesen én is ott álltam
a sorban, amikor a Magyar
Tudományos Akadémia előcsar
nokában Budapest és az ország
népe búcsúzott Kodály Zoltán
tól. Ezrek és ezrek jöttek és áll
tak türelmesen és meghatottan,
hogy néhány szál virággal és
néma főhajtással elbúcsúzzanak
a „tanár úrtól", aki nemcsak
éneklésre tanított nemzedékeket,
de arra is, hogyan legyünk egy
szerre magyarok és európaiak.
B.T.
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Gondolatok a vasút jövőjéről

1

A

Vasutas Hírlap egy évvel
ezel�tti száma (2000. VI. 27.)
11/1. RÉS.Z
1
a MAV vezetőinek pécsi ta
nácskozásáról „Készül az új
dés, a közúti közlekedéssel szemben, kedve
vasúti Baross-terv" címmel tudósított.
zőbb az ökológiai szempontokat illetően?
Az akkori közlekedési miniszter Miért csak a szakfolyóiratokban jelennek
Nógrádi László - megkoszorúzta Ba
meg - a szélesebb közvélemény elöl elrejtve ross Gábor szobrát és a „vasminisz a vasúti közlekedés előnyei, az élőmunka gaz
ter" szülőfalujába, a Trencsén megyei daságossága, a levegő szennyezése, a kedvePruzsinára is ellátogatott, egy
zőbb terület felhasználás, az l tonna
Baross emlékpark felavatása
áru elszállítására vonatkozó energia
ürügyén.
KÉNYELEM, (meg a többi). szempontjából?
Mi, nyugdíjasok - a vasút örökre

GYORSASÁG,
PONTOSSÁG

elkötelezett hívei - mindebből több
következtetést vontuk le. Egyrészt
azt, hogy a kormány a nagyszabású Széchenyi
terv részeként támogatni kívánja a magyar
vasutak fejlesztését. Másrészt azt, liogy nem a
meglévő értékek lerombolásával, az egyéni
érdekek érvényesülésével, hanem a közérdek -

2

A vasúti közlekedés gazda
• ságosságát, környezetbarát
jellegét igazoló, tudományos méré
seken alapuló adatok azonban nem elégsége
sek. A mai világban az egyéni érdekek tobzód
nak, és az emberek többségét nem érdekli,
hogy dédunokájuk megfullad a benzingőzben,
vagy nem jut neki az általunk elpazarolt ener-

Az „IC" vonatok tisztasága és kényelme
megfelel a mai igényeknek és eléri a távolsági
autóbuszok színvonalát. De csak a nagyváro
sok közötti személyszállítási igényeket elégíti
ki. Ha nem tudunk változtatni a kisvárosokban
is megálló személy-, illetve sebesvonatok tisz
taságán, kényelmén, felszereltségén, nem lehe
tünk versenyképesek a közúti személyszállí
tással szemben. A HÉV-jellegű mellékvonali
és elővárosi közlekedés, mind az olcsóbb
műszaki, mind a rugalmasabb forgalmi és tari
fapolitikai megoldások terén, az egyedül üdvö
zítő célkitűzés lehet.

A

kényelemhez tartozik az utazók kézipog
gyászainak egyszerű, pénzbedobós kof
ferkulival történő szállítási lehetősége. A hor
dárok kora lejárt, de Európában csak a buda
pesti fejpályaudvarok azok, ahol az utas kof
ferkuli nélkül cipekedhet a taxiig vagy tömeg
közlekedési jármúig. Mert vagy teljesen hiá
nyoznak, vagy rozsdásan árválkodnak, egy

IDŐSZERŰ LENNE A VASÚT J_ÖVŐJÉRŐL .SZÓLÓ TERV�K RÉSZLETESEBB ISMERTETÉSE
Baross által hangoztatott - előtérbe kerülésé
vel, a vasúti áru- és személyszállítás prioritásá
val akar megfelelni mind az európai uniós
elvárásoknak, mind az új idők ökológiai követelményeinek.
Miután Baross volt az, aki a legtöbbet tett a
Széchenyi-féle közlekedéspolitikai koncepció
gyakorlati megvalósításáért, az elnevezések
(mind az egész ország fejlődését elősegítő Szé
chenyi-terv, mind a vasúti reform Baross-terv
elnevezése) terén helyénvalónak és jelkép érté
kűnek tűnnek.
Ezért különösen sajnálatos, hogy azóta nem
hallunk semmit a Baross-terv célkitűzéseiről
és gyakorlati megvalósításáról. Most, hogy a
magyar-szlovén vasúti fővonal Zalalövő
Bajánsenye, illetve Hodos-Muraszombat kö
zötti szakasza elkészült, és ezeket a két ország
miniszterelnökeinek jelenlétében ünnepélyes
külsőségek között átadták, időszerű lenne a
vasút jövőjéről szóló elképzelések, tervek rész
letesebb ismertetése. Az újságok hírt adtak
arról, hogy készül, és hamarosan kormány elé
kerül a 2015-ig ütemezett közlekedéspolitikai
koncepció.
A vasút vezetőinek, munkaadóinak és mun
kavállalóinak életkörülményeit, mozgásterét
alapvetően befolyásolja, hogy a távlati fejlesz
tések „közúti" vagy kötöttpályás „vasúti"
szemlélettel készülnek. Szabad legyen ehhez a
kérdéshez nyugdíjas szemmel, a vasúti közle
kedés iránti elfogultsággal, de egyéni érdekek
től nem befolyásolva, hozzászólni.
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Tudomásul kell venni, hogy az élet leg
• fontosabb jövőbeni elemei közül a tisz
ta víz, a tiszta levegő, a vegyszermentes termő
föld mind fontosabbá válhat. Miért nem hirdet
jük nap mint nap, hogy a kötöttpályás közleke-

giából. Azzal sem törődik senki, hogy milyen szebb kor emlékeként, amikor megfelelő szak
energiapazarlást jelent mind a személyek, értelemmel gondoltak az utas kényelmére is. A
mind az áruk elszállításában a közúti, motoros pénzbedobós kofferkulik a nagyobb áruházakban is divatosak és közkedveltek. A
szállítás a kötöttpályás tömegszállí
megvédi a járműveket a szét
tással szemben.
TISZTA VÍZ, betétpénz
hordástól és a rongálástól. A reklámfelii
A kényelem, a gyorsaság és a
TISZTA
leteket hordozó kofferkulik még a be
pontosság - ez a három legfőbb
LEVEGŐ
szerzési költségüket is előteremtenék.
követelmény a mai személy- és
- A gyorsaság részben pénzkérdés,
áruszállítási feltételeket illetően.
Ha a „vasúti reform" jelszóval nem a „min részben szervezési feladat. Az elővárosi forga
dent eladni" szemléletet, a rövidtávú egyéni lomban ez fontosabb követelmény, mint a mel
érdeket, a vasút évszázados jóléti, szociális és lékvonalakon. A lassújelek megszüntetése
egészségügyi rendszereinek felszámolását azonban mindenütt főkérdés. A vasúti közleke
valósítjuk meg, hanem a fenti követelménye dés biztonsága kedvezőbb, mint a közúti köz
ket tudjuk kielégíteni minden tekintetben, lekedésé, a sebesség fokozása azonban na
akkor lehet igazán versenyképessé tenni a gyobb anyagi ráfordítást igényel. Az „IC"
vonatok sikere azt bizonyítja, hogy az utasok
vasúti közlekedést.
többsége ezt a közlekedési módot versenyké
Jelszavakat gyártani és szervezés címén pesnek tartja, és szívesen veszi igénybe.
- A pontosság elsősorban menetrendszerű
• állandóan új elnevezéseket kitalálni
mindig könnyebb, mert nem igényli a hosszú, séget jelent. Jól karbantartott vonó és vontatotJ
fáradtságos munkával megszerezhető szakis járművekkel, lassújelektől mentes vasúti pá
meretet. ,,Kell a vasút Európában" - valóban lyán a vonatkésések csak szervezési, emberi
jól hangzik, és ráadásul még igaz is. Nyugat hibákból adódhatnak.
- A három fő követelmény mellett az idegen
Európa eldugult autópályái, a kamionszállítás
növekvő gondjai, a közúti szállítás költségei nyelveket is beszélő jegyvizsgálók, személy
mind-mind figyelmeztető jelek. Mit lehetne pénztárosok, az utazó közönséggel foglalkozó
tenni a versenyképesség fokozása, az egyéni és vasúti tisztviselők, a vasúti személyzet rend
közérdek összhangjának közelítése érdekében? szeres, folyamatos oktatása, a régi, fegyelme
zett vasúti identitás visszaállítása lehet a siker
Nézzük először a kényelem követelményét!
- A személyszállítás kényelméhez tartozik záloga. A humánpolitikában nem semmitmon
a vasútállomások melletti őrzött parkolók dó általánosságokat, hanem konkrét oktatási
„P+R" rendszere. Ha az utas a saját autójával feladatokat kell megfogalmazni. Jól felkészült,
menet a pályaudvarra, és ott biztonságban a vasúti személyszállítás minden részletkérdését
elhelyezheti kocsiját, amíg ő vasúton eluta jól ismerő oktatótisztek, vasúti vezetők nélkül
zik, nem fog ragaszkodni a sokszor lassúbb, ezek a követelmények nem valósulnak meg.
drágább és fárasztóbb közúti közlekedéshez, Bővebb ismertetésük külön tanulmányt igényel
ha néhány száz kilométerrel távolabb akad ne, de a Baross-terv ezt sem nélkülözheti.
Dr. Kun Dezsó
elintéznivalója.
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SPORTNAP

Együtt jobb, könnyebb
Verőfényes nap
kánikulai
sütés,
meleg fogadta július
7-én Budapesten a
BVSC sporttelepén
a Vasutasok Szak
szervezete országos
sportversenyére ér
kező versenyzőket,
és résztvevőket. Tíz
óra előtt - amikor a
hivatalos megnyitó
kezdődött - a füvön
már javában folyt a küzdelem a férfi kispályás
fociban. A felsorakozott területi képviseletek

sportolóit és a szur
kolókat Simon De
zső, a VSZ alelnöke
köszöntötte,
majd
Bajnai Gábor, a
MÁV Rt vezérigaz
gató
helyettese,
Hangonyi Zoltán, a
VDSZSZ alelnöke,
Hipszki Miklós, a
BVSC
ügyvezető
elnöke és dr. Márkus
Imre, a VSz elnöke
üdvözölte. Mindnyájan hangsúlyozták a sport
kapcsolatteremtő, közösségformáló szerepét.
Hangonyi Zoltán reményét fejezte ki, hogy
jövőre már a három reprezentatív szakszerve
zet közösen rendezi meg a vasutasnapi sport
versenyeket.
rövid köszöntők után a Vasutas Zeneis
kola musical tagozatánövendékei
.·
nak
csillogtatták meg tudá
sukat. A záró számot,
„Azért vannak a
jóbarátok", Bajnai
Gábor vezengaz
gató-he lyettessel
együtt énekelték.
Nem ártana ezt a
hangnemet a bértárgyalások idejére is átmenteni!
A hivatalos
megkezdődtek a

A

/nt•

.,

asztalitenisz, sakk, foci, és új sportágként az
ulti bajnokságban is.
A versenyzőkön kívül a családtagok, kísérők
is találhattak maguknak elfoglaltságot, mert
ebben a rekkenő hőségben tiszta felüdülés volt
megmártózni a hűs vízben, a gyerekek pedig a
fák árnyékában élhették ki rajzolási ambícióju
kat. Láttam néhány menetrendszerű „járatot" is
a strand-büfé viszonylatában, ellenőrök is vol
tak, de csak a sör hőfokát regisztrálták. Szóval
mindenki találhatott magának elfoglaltságot,
délben pedig megindult az offenzíva a csőre
illetve szedőkanálra töltött gulyáságyúval.
A szervezőknek köszönhetöen az idén pör
gősebb volt a lebonyolítás, így mindenki
időben elérhette a hazainduló vonatokat,
de tennészetesen a győztesek és a
helyezettek most is átvehették a meg
érdemelt díjakat, kupákat, amelyek
otthon bizonyára előkelő helyre
kerülnek. Remélhetöleg jövőre még
nagyobb létszámban jönnek el kollé
gáink, mert ez a nap mindenkinek
adott valamit: győzelmet, pihenést, a
találkozás örömét egy távoli kollégá
val, az együttlét, az összetartozás érzését.
Mert együtt jobb, könnyebb, kellemesebb.
Kép és szöveg: Orosz Tamás

.,

BALKEZESEK VEDELMEBENár még javában tombol a vaká
ció, nem árt gondolnunk az
első becsengetésre. Írásunk
kal azoknak a kicsinyeknek
szeretnénk segíteni, akik életükben elő
ször lépik át az iskola kapuját.

A

tanulmányi sikerek nem csak a gyermeken
múlnak. Van néhány tényező, amelyre
nekünk, felnőtteknek kell figyelnünk. Érdemes
még a suli előtt kideríteni: gyennekünk melyik
kezét használja majd az íráshoz. Az úgyneve
zett „kezesség" attól függ, a gyermek bal vagy
jobb féltekéje fejlettebb-e.
A jobbkezeseknél a bal féleteke dominanci
ája figyelhető meg, illetve fordítva. Az óvodai
években sokszor még nem derül ki a dominan
cia, de iskolába lépé előtt mindenképpen
figyelmet kell fordítani erre a kérdésre. Az a
gyennek, aki nem a domináns kezét használja,
lemaradhat a tanulásban, az átszoktatás pedig
életre szóló hátrányt jelent. Számos nyugati
kutatás igazolja, hogy az annak idején átszok
tatott emberek sokkal nehezebben illeszkednek
a közösségbe, kreativitásuk nagy mértékben

csökken, és - noha jó
képességekkel áldotta meg
őket a sors - soha nem
bontakoztathatják ki magu
kat a született adottságaik
hoz mérten.
A dominancia megállapításához fölkérhetjük
a házi gyermekorvost, a nevelési tanácsadó
szakemberét, az iskolapszichológust vagy már
az első napokban a tanítót. Á m egy tengeren
túli módszerrel mi magunk is tájékozódhatunk
(de ezt természetesen szakembernek is meg
kell erősítenie). A módszerhez nem kell más,
csak egy körömkefe. Lássuk a lépéseket!
Adjunk a gyennek kezébe körömkefét, és
szólítsuk föl őt, hogy tisztítsa meg a körmeit.
Ha a gyennek alapvetően jobb kezes (vagyis
a bal félteke a domináns), így tesz: bal kezének
ujjait szorosan összezárja, tenyere fölfelé néz,
ezért az ujjakat is fölfelé fordítja. A jobb kéz
ben tartott körömkefét vízszintesen húzogatja a
könnökön. Ha a másik kéz (vagyis az „ügyet
lenebb") kerül sorra, akkor a gyerek a jobb
tenyerét a test belseje felé fordítja, az ujjak
függőlegesen állnak. Ilyenkor nagyon jellem-

ző, hogy nem a
körömkefét moz
gatja, hanem a
domináns kezét
húzogatja
az
eszközön, miköz
ben a bal kézben tartott kefét szinte mozdulat
lanul tartja az ügyetlenebb kézben. Balkezes
gyermekeknél ennek éppen az ellenkezője fi
gyelhető meg.
Ha fölmerül a balkezesség gyanúja, ne kés
lekedjünk, a jelenséget beszéljük meg szakem
berrel! Ez azért is fontos, mert a betűk tanítása
során a pedagógus tükörképet mutatva az
osztálynak, a betűket a levegőbe rajzolja. Jobb
kezes gyennekeknek (ez a gyakoribb) a tanító
a bal kezét használja a demonstrációhoz. Ha
csak egyetlen balkezes tanítványa is van, az
egész folyamatot a másik kezével, ellenkező
irányban is el kell végeznie. Erre a tanítók föl
vannak készülve, de tudniuk kell, van-e az
osztályban „balog", illetve hány gyenneket
érint a kérdés. (A balkezesek aránya általában
6-7 százalék osztályonként).
Veszely Emőke
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akkor a munkabérek inflációs korrekciójá
ról tárgyalás kezdődik a KHT vezetése és
a szakszervezetek között.
A társaságnál 2001. január l-jétől a 40
ezer Ft-os minimálbérre
...
való ráállás 230 dolgozó
esetében rendben megtör
tént. A 6 + 2,75 % = 8,75 %
os differenciált emelés + a
40 ezer Ft minimálbér beve
zetése összesen 13,25 %-ra
növelte a KHT-nál ez évben
a bérfejlesztésre fordított
összeget. Gond azonban, hogy a több mint
900 fős dolgozói létszám esetében a 2,75
%-os differenciálás nem teszi lehetővé a
minimálbér bevezetése miatt az UJ es
régebbi dolgozók között létrejött bérfe
szültség normalizálását.
edvezően befolyásolta a KHT dol
gozóinak hangulatát, hogy a társa
ság vezetése a szakszervezeteknek
jelezte: még a kollektív szerződés elfoga
dása előtt az érintett munkavállalók részé
re az emelt szintű pótlékot 2001. január 1jétől visszamenőlegesen, a júliusi bérfize-

ollektív Szerződés: 2001. febru
ár 27-én az intéző bizottsági
ülés megtárgyalta és elfogadta
a VSZ által készített Vasútegészségügyi KHT kollektív szerződéster
vezetét. Az anyagot február 28-án kapta
meg a VKHT vezetése. A közel 60 oldalas,
keret jellegű kollektív szerződés javaslat
tervezet messze figyelembe veszi a vasút
egészségügyi járóbeteg-ellátás (foglalko
zás-egészségügy és rehabilitáció) sajátos
helyzetét, az 1999. augusztus 13-án elfo
gadott „Munkajogi megállapodást". A
K-HT vezetése - a VSZ többszöri sürgeté
sére - június 22-én adta át KSZ 1avaslatát,
melynek tárgyalását június 28-ra tűzte ki.
A KHT vezetésének a KSZ-re vonatkozó
módosító indítványát a VSZ 18 megvitatta.
A tanácskozáson elfogadott tagsági
javaslatokat, ajánlásokat a VSZ tárgyaló
delegációja a VKHT KSZ tárgyalás mene
tében érvényesíti.

áprilisban került sor - 2001. januárban
rendben megtörtént. A három intézmény
nél (bár eltérő időben és mértékben) kifi
zették az emeltszintű pótlékokat az érintett
dolgozóknak. Gondot jelent
napjainkban, hogy a MÁV
.
kórházak különböző mértékű adósságállománya miatt
■
bérfejlesztésre 2001. I. félévében nem került sor. Az
egyes kórházak likviditási
gondjai (adósságterhei) eltérő mértékűek, ezért a bér
fejlesztés lehetősége is kórházanként más
és más. A KVM - ismereteink szerint jelenleg vizsgálja, elemzi az egyes MÁV
kórházak tevékenységét, működésük
tapasztalatait, és erőfeszítéseket tesz:
- adósságaik csökkentésére,
- irányítási, működési problémáik rendezésére,
- a megkezdett beruházásaik befejezé
sének finanszírozására.
Reményeink szerint a MÁV fekvőbeteg
ellátó · egységek működésének KVM és
MÁV által történő támogatása, takarékos-
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A vasútegészségügyi fekvőbeteg-ellátó
intézményekben - a kialakult gyakorlat
nak megfelelően - a kórházak vezetése és
az illetékes reprezentatív szakszervezetek
(az I. negyedév végére) áttekintették a
hatályos kollektív szerződéseket. A MÁV

A vasútegészségügy fekv9beteg�elÍá�ó intéz'!lényei .r��zér, nem sz!!rveznek K_HT-t
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Kórház és Központi Rendelőintézetben a
2000. év júliusában elfogadott KSZ ma is
hatályos, mindaddig érvényben marad,
amíg a folyamatos tárgyalás során az új
(konszenzussal) nem kerül elfogadásra. A
Budai és a Szolnoki MÁV Kórházakban is
(néhány módosítással) a korábbi KSZ-ek
vannak érvényben.
Bér és jövedelem: a) a VSZ Vasút
egészségügyi Intéző Bizottsága 200 l-ben
is arra törekedett, hogy a vasútegészség
ügy járó-, illetve rehabilitációs, valamint a
fekvőbeteg- ellátó intézmények munka
vállalói (az egészségügyben lehetséges)
bér- és pótlékemelésében részesüljenek. A
Vasútegészségügyi KHT vezetésével má
jusban kötött VSZ, VDSZSZ „Bérmegál
lapodás" mára lehetővé tette, hogy a társa
ság munkavállalói (a munkajogi megálla
podás 3. pontja alapján) 2001-ben a bér
fejlesztésben részesüljenek, amelynek
mértéke 8,75 % legyen. Ebből 6 % sze
mélyre szóló, infláció követő, 2,75 %
pedig teljesítménytől függő béremelést
biztosít. Ugyanakkor a megállapodásban
elfogadták, hogy ha az infláció 2001. évi
várható mértéke 6 %-nál magasabb lesz,
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téskor kifizeti. Ezt követően pedig ezt a
járandóságot havi rendszerességgel folyó
sítja. Ugyancsak kedvező hatást váltott ki
a dolgozók körében, hogy a társaság veze
tése 2001. I. negyedévi átlagteljesítmé
nyének - a 2000. év utolsó negyedévéhez
viszonyított - emelkedése alapján a telje
sítmény-növekedésben részes divízióve
zetők és a dolgozók egyszeri jutalomban
részesülhettek (ennek összege járulékok
kal együtt 6 millió 32 ezer 372 forint).
VSZ levélben jelezte a KHT veze
tésének, hogy nagyra értékeli a
dolgozók javadalmazására tett erő
feszítéseket, azonban fontosnak tartotta
volna időben megismerni a leosztás mód
ját és a helyi differenciálás elveit.
A fekvőbeteg-ellátó MÁV-intézmények
nél (Központi MÁV Kórház és Rendelőin
tézetnél, a Budai és Szolnoki MÁV Kórhá
zaknál) körülbelül 3000 munkavállalót
érintő érdekérvényesítő tevékenységet
folytatnak az intézmények reprezentatív
szakszervezetei. A VSZ szb tisztségvise
lők jelzéseiből tudjuk: a 40 ezer forintos
minimálbérre való ráállás a Központi
MÁV Kórház kivételével - ahol erre csak
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sági, szervezési intézkedések bevezetése,
banki hitelek igénybevétele, lehetőséget
biztosíthat egy szerény (a MÁV-nál már
bevezetett), az éves inflációs rátához
hasonló mértékű béremelés bevezetésére.
A Vasútegészségügyi IB 2001. június
27-i soros ülésének résztvevői tájékoztatót
hallgattak meg Horváth Lajos KHV főosz
tályvezető előadásában a vasútegészség
ügy intézményeinek jelenlegi helyzetéről,
működési tapasztalatairól, likviditási
gondjairól, a jövő lehetőségeiről. Előadá
sában Horváth Lajos hangsúlyozta: a
vasútegészségügy fekvőbeteg-ellátó intéz
ményei részére nem szerveznek KHT-t.
Önállóan kell az intézmény működési fel
tételrendszerét kialakítaniuk. Elsősorban
szervezeti intézkedésekkel, takarékos gaz
dálkodással szükséges a meglévő adósság
állományt csökkenteni, ebben a KVM
közreműködését is ígérte.
D r. Márkus Imre elnök hét társadalmi
tisztségviselőnek Elismerő Oklevelet
adott át kiemelkedő munkájuk elismerése
ként.
Rubik László
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rtékes nyereményekkel és ismeretekkel gazdagodhatott, aki fel
kereste július 7-én a BVSC-ben a
Vasútegészségügyi Közhasznú Tár
saság Egészségsátrát.
A Vasútegészségügyi Kht.szak-

I

orvosai vérnyomásméréssel és egész
ségügyi tanácsadással álltak az ér
deklődők rendelkezésére. A helyszí
nen helyesen kitöltött egészségügyi
TOTÓ sorsolással kiválasztott nyer
tese az általa megválasztott időpont-

ban egy hétvégét tölthet majd (két
fő részére két éjszaka teljes ellátás
sal) a Vasútegészségügyi Kht. bala
tonfüredi, hévízi vagy harkányi
rehabilitációs intézetében. Hévízen
és Harkányban a tófürdő szomszéd-
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tt a nyár. Boldogan elnyúj
tózhatunk, süttethetjük ma
gunkat a finom meleg napsu
garakkal. Ám egy percre sem
szabad megfeledkeznünk ar
ról, hogy a túlzott napozás
nak veszélyei vannak. Éppen
ezért érdemes megfogadni
néhány tanácsot.

Testünknek, lelkünknek szüksége
van a napfényre. De a környezeti
feltételek megváltoztak, az éltető
fényben a károsító ultraibolya (UV )
sugarak mennyisége a kilyukadt
ózonréteg miatt évente mintegy 2
%-kal nő.
Az ultraibolya sugarak az ózonnal
és egyéb környezetszennyezéssel
együtt fokozzák az egész szerveze
tet és a bőrt károsító, úgynevezett
oxidatív szabadgyökök képződését.
Ezért a napfény már nemcsak örö
möt szerez, hanem a leégésen, a
napallergia fokozott kiváltásán túl
akár még bőrrákkal is fenyegethet.

Mit tegyünk?

Bújjunk el a napfény elől, ami után
a hosszú téli estéken és a felhős tava
szi napok során olyannyira vágya
koztunk? Szerencsére erre nincs
szükség. Az egészséges szervezet
képes megbirkózni a szabadgyökök
állandó "támadásával, mert megfele
lő védelemmel, úgynevezett szabad
gyökfogó enzimrendszerekkel ren
delkezik.
Ezeknek az enzimrendszereknek
az alkotórészei a legfontosabb a leg
fontosabb antioxidánsok, az A-, C-,
és E-vitamin, valamint a szelén. Hi
ányuk esetén valóban felhalmozód
nak a károsító anyagok, és megtá
madhatják a sejteket.
Ha kellő óvatossággal akarjuk él
vezni a napfényt, el kell látnunk
sejtjeinket mindazokkal a vitami
nokkal és ásványi anyagokkal, ame
lyek a bőr ellenálló képességéhez
szükségesek.

Vitaminok

Az A-vitamin, illetve előanyaga, a
béta-karotin a legfontosabb bőrvédő
hatású vitamin. Serkenti a sejtek
pigmentképződését, ezáltal elősegíti
a bőr egyenletes barnulást, nem
utolsó sorban pedig meggátolja a
napfény ultraibolya sugarainak
károsító hatását.
A C-vitamin serkenti a kollagén
rostok képződését, ezáltal a bőr üde,
sima és rugalmas marad. Egyúttal
növeli a szervezet általános védeke
zőképességét a behatoló kórokozók
ellen.
Az E-vitamin stabilizálja a sejt
membránt, késleletei a bőr örege
dést, ráncosodását, gondoskodik a
salakanyagok eltakarításáról, és
ezáltal véd az időskori pigmentfol
tok kialakulása ellen.

níthatjuk a keletkező szabadgyökö
ket, és ezzel csökkenthetjük az UV
sugárzás káros hatásait. Mellesleg,
de egyáltalán nem mellékesen,
bőrünk egyenletesebben barnul,
kevésbé öregszik, sőt a leégés és a
napallergia veszélye is csökken.
Gyermekeknek, fiataloknak különö
se ajánlott antioxidánsokat adni,
mivel ők nem ügyelnek eléggé arra,
hogy bekenjék magukat fényvédő
krémmel, és hajlamosabbak elfeled
kezni a tűző napról.

Inni, inni, innil

Melegben sok folyadékot igényel
az emberi szervezet, a meleg nyári
hónapok alatt a szülőknek gondos
kodniuk kell arról, hogy a gyerekek
sok folyadékot igyanak. A hőségben
önfeledten játszó apróságok igen
gyorsan kiszáradhatnak. Mielőtt
elmennek otthonról, igyanak bősé
A fontos szelén
gesen. S ha tehetik, ne sima vizet,
A szelén a szabadgyökfogó en mert sokkal jobbak, hatásosabbak az
zimrendszerek alkotórésze, és így ásványi anyagokat, sókat tartalmazó
segít a káros hatások kivédésében. nem szénsavas ásványvizek. Kivá
Ha a négy legfontosabb antioxidánst lóak a natúr gyümölcslevek, teák.
együttesen adagoljuk, nemcsak Még jobb, ha a teába egy kiskanál
egyszerűen a hatásaik összegződ nyi sót is beleteszünk: Kerüljük
nek, hanem együttműködésük minő azonban a magas koffeintartalmú
ségileg is fokozott védelmet nyújt. italokat, mert csak fokozzák a vize
Tapasztalatok szerint az antioxidán let-kiválasztást és ilyen módon a
sok együttes szedésével hatástala- kiszáradáshoz járulhatnak hozzá.
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zeptember, iskolakezdés. Az ilyenkor szokásos iskolaszerek,
könyvek, füzetek beszerzése mellett arról sem szabad elfeled
kezni, hogy az első osztályba készülő gyermekeinket vigyünk
el orvoshoz is.
Mindenképpen javasolt gyermekünk szemészti, fül-orr-gégészeti
és fogászati ellenőrzése. Erre azonban nemcsak saját magunk meg
nyugtatása miatt van szükség, de azért is, mert kiderülhet: gyerme
künk rosszul lát vagy hall. Ha például rosszul lát, és a hátsó sorba
ültetik, akkor lehet, hogy nem látja majd jól a táblát. Ezért nagy
valószínűséggel az írás-olvasás elsajátítása nehezebben megy majd
neki. A túlerőltetett szem fejfájást, ingerlékenységet, fáradékonysá
got okozhat, amit a gyermek az iskolai élettel kapcsol össze. Vagyis:
miközben sem ő, sem a tanító nem tehet róla, a nebuló már a start
nál elveszíti a kedvét, és könnyen elfordul a tanulástól.

ságában kétágyas, színes lévés, hű
tőszekrényes, zuhanyzós szobák
ban, Balatonfüreden a Balatontól
pár száz méterre, egyedülálló pano
rámájú, balkonos szobákban várják
a szerencsés nyertest.
A Vasútegészségügyi Kht. veze
tése felajánlásának köszönhetően az
egyéni sportágakban elért kimagas
ló teljesítmény elismeréseként két
sportoló ugyancsak egy-egy hétvé
gét tölthet (két fő részére két éjsza
ka teljes ellátással) Balatonfüreden,
Hévízen vagy Harkányban.

A kiszáradás veszélyének legin
kább a csecsemők vannak kitéve.
Fel kell figyelni arra, ha a pelenka
állandóan száraz. A gyerekeket soha
nem szabad hosszabb ideig napoz
tatni, viseljenek állandóan kalapot
és könnyű, világos nyári ruhát.
A kiszáradás legjobban észreve
hető jelei: álmosság, a szédülés, a
fejfájás. Súlyosabb esetekben akár
eszméletvesztés is bekövetkezhet. A
nagyobb baj kis odafigyeléssel és
sok folyadékfogyasztással könnyen
megelőzhető.

Nyári felfrissülés
Nem érzi magát elég fittnek a
meleg nyári napokon? Kövesse
tanácsainkat, amelyek segítségével
visszahozhatja régi önmagát.
• Mellőzze a csokoládét, a sört és
egyéb alkoholos italokat! Fogyas
szon energianövelő ételeket, mint
például narancs, paradicsom, spe
nót, hagyma, barna rizs, lencse, bab,
fokhagyma, gyömbér, napraforgó
magok - és természetesen ne feled
kezzen meg arról, hogy legalább
·napi I, S liter vize igyon.
• Ha fáradtnak vagy ingerlékeny
nek érzi magát, valószínűleg a napi
vitamin és ásványianyag fogyasztá
sa jóval alatta marad az ajánlott
mennyiségnek.Ha étrendje nem tar
talmazza megfelelő mennyiségben e
létfontosságú anyagokat, akkor
étrend-kiegészítőkkel pótolhatja.
• Az illóolajok kitűnően alkal
mazhatók a fáradt, kimerült test és
lélek felfrissítésre. Csepegtessen
néhány csepp rozmaringot, bera
mottot vagy fenyőillatú olajat a für
dővizébe.
• Mozogjon! Legalább hetente
ötször (20-30 perces) egyszerű gya
korlatokat, hogy aktiválja testének
saját „érezd jól magad" hormonjait.
Ajánlott az élénk séta, a kocogás, a
kerékpározás és az úszás.
• Legalább hetente egyszer
feküdjön le korán! A pihentető alvás
létfontosságú a szervezet számára,
hogy testünk, lelkünk megújuljon és
másnap újra fittnek és kipihentnek
érezzük magunkat.
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Magánnyugdíj vagy
állami nyugdíjrendszer?

A

társadalombiztosítási (TB) rend
szer alapvetően két alrendszerből
áll, a nyugdíj- és egészségbiztosí
tásból. A nyugdíjrendszer a „ha
gyományos", úgynevezett felosztó-kiróvó
finanszírozású és a vegyes finanszírozású,
részben egyéni számlán alapuló rendszer
ből áll. Ennek alapján különböztetünk meg
társadalombiztosítási és magánnyugdíjat.
A társadalombiztosítási nyugdíj a nyugdíjbiz
tosítási alapból folyósított összeg. Forrása a fog
lalkoztató és az egyén által fizetett nyugdíjjáru
lék. Társadalombiztosítási nyugdíj nem csak a
„hagyományos" nyugdíjrendszerben. maradókat
illeti meg, hanem a magánnyugdíjpénztár tagjait
is, de a nekik járó összeg kisebb, mint a kizárólag
társadalombiztosítási nyugdíjban részesülőké.
A magánnyugdíj a magánnyugdíjpénztár által
tagdíjfizetés ellenében folyósított járandóság
(egyösszegű kifizetés vagy járadék).
A magánnyugdíj pénztári tag nyugdíja két
részből tevődik össze: háromnegyed rész a társa
dalombiztosítási nyugdíjból, negyedrész pedig ha legalább 15 éven át tagdíjat fizet - a garantált
nyugdíjból.

A nyugdíjak megállapítása az
egyén és a munkáltatója által befize
tett járuléktól és annak hozamától
kell, hogy függjön. A járulékfizetési
mértéket és felső határt - mely határ
nak egyaránt vonatkoznia kell az
egyénre és a munkáltatójára is - úgy
kell meghatározni és karbantartani,
a nettó átlagkeresetek alakulásától,
hogy az átlagnyugdíj a mindenkori
ily módon gondoskodva arról,
Az átlagnyug átlagkereset meghatározott hányada.
hogy a nyugdíjasok ne kerülhes
A hárompilléres nyugdíjrendszer
senek hátrányosabb jövedelmi díj a mindenko első két pillére (az állami és a
ri átlagkereset magánnyugdíj pénztár) fokozatosan
pozícióba a társadalom aktív kere
ső rétegeivel szemben. A nyugdíje
meghatározott azonos feltételek mellett közel azo
melések rendszerének hosszú távú
nos szolgáltatásokat kell, hogy
hányada
szabályozásával ki kell zárni az
nyújtson. A befizetett nyugdíjjáruléötletszerű improvizált intézkedékokat az állami nyugdíjbiztosítónak
seknek még a leh�tőségét is.
is névre szólóan - az egyén számára ellenőrizhe
Néhány fontosnak tartott elvi kérdés:
tő módon - kell nyilvántartania. A szabadon
• a nyugdíj nem adomány, hanem járandóság, megválasztható magánnyugdíj pénztáraknak szerzett jog;
állami garancia mellett - garantált évi minimum
• a nyugdíj-egyenlősdi nem tekinthető társa hozamokat kellene előírni.
dalmilag igazságosnak; a nyugdíjnak az életkere
Az állami nyugdíjpénztárból magánnyugdíj
settel és a befizetett járulékkal összhangban kell pénztárba való átlépés esetén a már felhalmozott
lennie;
tőke nem vihető át, az továbbra is az állami nyug
• a nyugdíjnak, nyugdíjrendszernek stabilnak, díjpénztárban az egyén számláján kamatozna.
biztonságosnak, tervezhetőnek, kiszámíthatónak, Magánnyugdíj pénztárból másik magánnyugdíj
átláthatónak, közérthetőnek kell lennie;
pénztárba, vagy az állami nyugdíjpénztárba törté
• minden dolgozónak joga van tudni, hogy nő átlépés esetén az egyén dönthetné el, hogy a
milyen nyugdíjra számíthat, milyen jövede felhalmozott tőkét, annak milyen hányadát átvi
lem-nyugdíj aránnyal számolhat;
szi-e vagy nem. Az egyén az általa fizetett nyug
• szét kell választani a járulékfizetésen alapu díjjáruléknak és a munkáltató által részére fizetett
ló nyugdíjakat és a szociális ellátásokat;
járuléknak hova, melyik nyugdíjpénztárba törté
• az állami nyugdíjalapból méltányossági, nő befizetését - több nyugdíjpénztárba történő

A magánosítás végeredményei majd 30 év múlva derülnek ki, azt azonban tudni
lehet, hogy már most sok minden bizonytalanná teszi a majdani hozamokat
Ha az új nyugdíjrendszer sikerét a második pil
lérhez csatlakozók számával mérjük, akkor a re
form sikeresnek mondható. 1998-ban és 1999ben 1,7 millióan léptek be a magánnyugdíj vagyis
a tőkefedezeti rendszerbe, 200 ezerrel többen,
mint ezt az előzetes kalkulációk alapján várták. A
belépők száma 2000. augusztusában meghaladta
a 2 milliót. Az átlépők nagy száma kétségkívül
jórészt a sikeres reklámkampánynak volt köszön
hető. A magánosítás végeredményei majd 30 év
múlva derülnek ki, azt azonban tudni lehet, hogy
már most sok minden bizonytalanná teszi a maj
dani hozamokat.
A kormányzat sok módon igyekszik látszólag
növelni a tb-nyugdíj vonzerejét. A valóságos cél
azonban az, hogy a most magánbiztosítókhoz
kerülő összegeket csökkenteni lehessen, hogy a
költségvetés ezen is takarékoskodjon. Önálló cél
a köznyugdíj ugyancsak költségkímélőnek tűnő
csökkentése. A társadalombiztosítási nyugdíj a
foglalkoztatás csökkenésével veszélyben van.
Látjuk, hogy a nyugdíjbiztosítási alap deficitjé
nek oka egyrészt a vegyes tőkefedezeti nyugdíj
rendszer 1998-ban történt bevezetése, amelynek
pótlására a törvény állami garanciát tartalmaz,
másrészt az öregségi korhatár alatti 1.-II. fokoza
tú rokkantsági nyugdíjaknak az egészségbiztosí
tási alapból a nyugdíjbiztosítási alapba való áthe
lyezése. Harmadrészt az 1999. évben bevezetett
nagymértékű - közgazdaságilag nem megalapo
zott - járulékcsökkentés eredményezett kiesést a
nyugdíjbiztosítási alapból.
Biztosítani kell, hogy a társadalombiztosítási
nyugellátások évenkénti emelése ne szakadjon el

szolidaritási alapon nyújtott ellátásokban társa
dalmi közmegegyezés szükséges;
• a szociális ellátásokat adókból költségvetési
forrásból kell finanszírozni;
• a nyugdíjrendszer változtatása társadalmi
konszenzuson és érdemi egyeztetéseken alapul
hat;
· • a nyugdíjreform során a szerzett jogok nem
sérülhetnek;
• a nyugdíjasokat, nyugdíjakat érintő kérdé
sekben, a döntés-előkészítésbe be kell vonni a
nyugdíjasok, a járulékfizetők képviseletét és biz
tosítani kell a nyugdíjalap felhasználásának társa
dalmi ellenőrzését.
A jövő nyugdíjrendszerével szemben alapkö
vetelmény a semlegesség. A nyugdíjak megálla
pításánál hasonlóan, mint a nyugdíjak emelésénél
a különböző rétegek sem előnyösebb, sem hátrá
nyosabb megkülönböztetésben nem részesíthe
tők, tekintettel arra, hogy a nyugdíj biztosítási
elven nyugvó ellátás ezért nem sérülhet egyetlen
biztosított érdeke sem. A nyugdíjrendszerben a
szolidaritási elv lényegében csak annyiban érvé
nyesíthető, hogy a hosszabb ideig élők a nyugdí
jukat is hosszabb ideig vehetik igénybe. Ezért a
nyugdíjszerű társadalombiztosítási ellátásokat
tételesen felül kell vizsgálni.
Kérdés, hogy mi lenne azokkal, akik a minimá
lis nyugdíjra sem válnak jogosulttá? Azok hason
ló helyzetbe kerülnének, mint jelenleg, azzal a
pozitív eltéréssel, hogy a „résznyugdíjuk" és a
szociális ellátásuk együttes összegének valami
lyen mértékben meg kell haladnia a csak szociá
lis ellátásban részesülők jövedelmét.

befizetés esetén - annak arányát maga határoz
hatná meg.
A miniszterelnök véleménye szerint előbb az
állami nyugdíjrendszert kellett volna megrefor
málni, mielőtt létrejöttek a magánnyugdíjpénztá
rak. A magánnyugdíjpénztárak ugyanis veszély
be sodorták a mostani ellátásokat, mert az átlépők
magu.kkal viszik a 6% járulékot, viszont az álla
mi nyugdíjrendszerben hagyják a rokkantnyugdí
jaknak és az özvegyi jogon járó ellátmánynak a 6
%-ra eső terhét. Igen, felvetődött annak a lehető
sége, hogy eltörlik a nyugdíjkorhatárt, de ez év
júniusában hozza nyilvánosságra a kormány a
nyugdíjrendszer átalakításával kapcsolatos el
gondolásait - melyet kíváncsian várunk, fiatalok
és idősebbek egyaránt.
A szociális tárca és a nyugdíjbiztosító tudomá
sunk szerint még nem kapott felkérést arra, hogy ve
gyen részt a nyugdíjrendszer átalakítási munkáiban,
azonban a Pénzügyminisztérium nyilatkozata alap
ján „egyelőre többféle elképzelés van".
A magánnyugdíj-pénztárak befektetésein belül
tavaly nőtt a részvények aránya (1999-es 9,9%
ról 13,5%-ra), miközben az államkötvények
része az általuk kezelt portfolión belül csökkent
6,6%-kal. A PSZÁF gyorsjelentése szerint a 25
magyarországi magán nyugdíjpénztár vagyona
2000 december végén 175,34 milliárd forint volt,
s ez 95%-kal magasabb az előző évben regisztrált
csaknem 90 milliárdnál.
Mindenki egyéni d öntése, hogy a magán
vagy a TB-nyugdíjrendszert választja, de jó
útmutatás még igazán nincs.

B.G.
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vasutas nyugdíjasok
idei vasutasnapi ün
nepségével egyidejű
leg ünnepelte nyolc
vanadik születésnapját Kapi
tány István - Pista bácsi -, a
Vasutas Nyugdíjas Klubok
Országos Szövetségének el
nöke.

A mokány kis magyar nyu
godtan letagadhatna akár két
évtizedet is, olyan „fiatalos",
dinamikus, aktív, határozott.
Amikor néhány évtizede megis
mertem és bemutatkozott, azt
hittem, a rangját közli. Kapitány
vagyok, szólt, s én csaknem vi
gyázzba vágtam magam. Hosszú
évek óta tartó ismeret alapján
meggyőződéssel állítom: Pista
bátyám méltó a nevéhez, min
den vonatkozásban.
Negyvennégy
munkaviszonyából har
minchármat az Északi
Járműjavítónál töltött, a
MAVAG-nál szerzett la
szakmájában.
katosi
1981-ben vonult nyugdíj
ba, fóművezetóként és szak-

ARANYSZÁJ

Kulcs
pozíció

E

Pista bácsi

SZERETNI KELL AZ IDŐS EMBEREKET,
ÉS TENNI KELL AZÉRT,
HOGY JÓL ÉREZZÉK MAGUKAT
sz_ervezeti aktivistaként. Tényle
ges éveiben, mint többszörös
újító, aranykoszorús kitüntetés
ben részesült. Legjelentősebb
újítása a 43-as villamos moz
dony transzformátor fójavításá
val kapcsolatos. Már 1945-ben
tagja a MAVAG üzemi bizottsá
gának.
Munkáséletét vé
gigkísérte a társa
dalmi tisztségek
vállalása. Min
tegy tíz éven át
volt tagja a VSZ
központ szám
vizsgáló bizottsá
gának, szervezője
a nyugdíjba vonulók

0

számon. A Morva
országból szárma
zó Goldstein állomásfőnök idején
Széll
Kálmán
miniszterelnök éppen Szentgotthárdra szándékozott utazni, ámde
a grazi vonat akkor húzott ki az
állomásról, amikor ó a pestiról
leszállt. Goldstein - látva, hogy a
miniszterelnök a távozó vonatot
akarja elérni -, rémülten utána ro
hant, és sajátos akcentusával biz
tatta: foschon, kegyelmes ohr,
csak foschon!

gyszeri utasunk hosszas
várakozásra kényszerült a
csatlakozó állomáson, ahol
sürgőssé váló szorult helyzetbe
került. Az idő múlásával egyre
vasutasok humora szerint
elkínzottabban járt fel s alá:
nem túl régen, úgy hatvan
ugyan merre találja a dupla nullás
hetven éve egy elszabadult
,
házikót? Végül nem messze az
állomástól egy tábla jelezte az HEY-szerelvény Cinkotára befut
irányt. Arcán látható megkön va összetört egy vasúti kocsit. Az
yebbüléssel elindult az adott akkori szigorú vizsgálat megálla
égtáj felé, lépéseit szaporázva. pítása szerint a vonat személyzete
Néhány tíz méter után a távolban a szerelvényt a lejtős, nyílt pályán
eltűnt a menedékház. Az utolsó megállította, és valamennyien a
métereket már-már tantaloszi szomszédos kukoricásba távoz
ínok között tette meg, de végül is tak, ,,egészségügyi szükségleteik"
elérte hón vágyott célját. A házikó kielégítése végett. Eközben a
falán felirat fogadta: "Kulcs a for vonat önállósította magát. Az a
gyanú, miszerint egészen más irá
galmi irodában".
Egy korábbi delikvens kiegészí nyú szükségletekről lett volna
tette a felhívást: ,,SüJgós esetben szó, nem nyert bizonyítást.
A
földbirtokosok
zíveskedjék a MAY
korabeli
beadványai
Igazgatósághoz fordulVALAMENYszerint ilyenkor „az
ni".
NYIEN A
utasok is nagy kárt tet
tek a vetésben", ezért a
SZOMSZÉDOS
következó tör
ténet Szombat KUKORICÁSBA menetsebesség növe
lését szorgalmazták.
helyről szárma
TÁVOZTAK
H.K.
zik, és igazként tartják .___________J
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felkészítésének, az
idősek találkozói
nak, ünnepeinek.
Nyugdíjba vonu
lása után a helyi
szb. nyugdíjas csa
tolt csoportjának
vezetője lett.
A Törekvés Mű
velődési Központ
segítségével és a járműjavító
támogatásával élénk klubéletet
szervezett. Pista bácsi jó „kapi
tánya" lett a Vasutas Nyugdíjas
Klubok szövetségének is, ame
lyet a VSZ ONYSZ-szel együtt
működve és segítségével 1995ben hoztak létre 26 klubbal.
Napjainkig a klubok száma már

negyven, és ez még nem a vége
redmény.
A klubéletet ma már rendsze
res területi és országos - nagysi
kerű - találkozók, rendezvények
jellemzik. A szövetség országo
san ismert, elismert és támogatott, és ebben múlha
tatlan érdemei van
nak a nyolcvanéves
Kapitány Istvánnak,
illetve - ahogyan ó
mondja - sokaknak
rajta kívül, de első
sorban kedves felesé
gének, akivel 57 éve
él felhőtlen házas
ságban.
Szeretni kell az
idős embereket, és
tenni kell azért, hogy
jól érezzék magukat
sok évtizeddel vállaikon, indo
kolta fáradhatatlan aktivitását.
Szívből gratulálunk Pista bá
csinak, továbbra is jó egészséget
kívánunk nyolcvanadik szüle
tésnapjához!
Hegedűs Károly

A KÖZSZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSA
SZTRÁJK ESETÉN
A közszolgáltatás (a személy- és áruforgalom) folyamatos
ságának biztosítása sztrájk esetén problémákat vet fel több
európai országban. A kérdés tehát: miként lehet megvalósítani
a minimális szolgáltatást? A nagyobb európai országokban
külön intézkedéseket hoztak erről.
Németországban például a munkaügyi bíróság alkotott tör
vényt a sztrájkjog gyakorlására, különösképpen a közszolgál
tatás
területén. Ennek megfelelően sztrájk esetén a lakosság
,
eletfontosságú szükségleteit biztosítani kell, de a tömegközle
kedés biztosítását nem tekintik életfontosságú szükségletnek.
Az Egyesült Királyságban a 80-as évek folyamán több tör
v�ny szabályozta a sztrájkjogot. Egy 1920-as törvény indít
v�nyt t_artalmaz a közszolgáltatás folyamatosságának biztosítá
sara bizonyos körülmények között. A közlekedés területén
azonban ezt újabban nem alkalmazták.
Olaszországban egy 1990-es törvény speciális rendelkezése
ket tartalmaz, amelyeket be kell tartani a társadalmi konfliktu
sok esetén. A minimális szolgáltatást képező elmaradhatatlan
telj<;s�tmé?yeket szerződésben kell szabályozni a vállalat igaz
�atosaga es a szakszervezetek között. A helyi közlekedés tel
Jes �z?l�áltatást biztosít hat órán keresztül sztrájk esetén, a
helyi 1genyeknek megfelelően.Franciaországban a Szakszer
vezeti Szövetség (CGT) ellene van a minimális szolgáltatás
nak a tömegközlekedésben, mert úgy vélik, egy konfliktust
tárgyalások útján kell megoldani. A szakszervezetek rendsze
rint ,szembe kerülnek az igazgatósággal, melynek merev maga
tarta_;;a kellemetle_? helyzetet teremt a közlekedést igénybe
vevoknek. Nyomast gyakorolnak arra, hogy betiltsák az 55
perces munkabeszüntetést, belekényszerítve a munkavállaló
kat egy egynapos sztrájkba. Ötnapos előzetes értesítést állapí
tott� meg, amel;y �zt � célt szolgálta, hogy megkezdjék a tár
,
gyal�okat. A mm1mahs szolgáltatásrról a CGT megállapítja:
,,Akar olyan szolgáltatást szervezünk, amely garantálja a biz
t����got, �ár csö�e1;1tett s�olgáltatásról van szó, amelyet a
_
kozonseg kenyszent k1, veszelyt hordoz magában. Sokszor az
Hajós Béla
orvosság keserűbb, mint a baj."
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Logisztikai utak mentén lakható Ma
gyarországot". Ezzel a sokatmondó cím
mel rendezett kétnapos konferenciát a
közelmúltban az MM Cargo Kisárufuva
rozási és Szállítmányozási Kft. és a Köz
lekedéstudományi Egyesület Logiszti
kai Szakosztálya.

A

konferencia címe nem kevesebbet
sugallt- és ezt az előadók, ho�zászó
lók meg is erősítették -, mmt azt,
hogy Magyarország valamennyi állampol
gára jogosan formálhat igényt arra, hogy az
ellátás és a mobilitás tekintetében egy, az
európai szinthez közelítő minőségű szolgál
tatásban részesüljön. Az igényt és annak
jogosságát senki sem vitatta. A megvaló
sítást, a lehetőségeket vizsgálva azonban
gyorsan kiderült: . Magyarország log!sztikai
útjai még jó ideig igen hézagosan fedik le az
ország térképét.
Dr. Gyurkovics Sándor, a KTE elnöke
rávilágított, Magyarország geopolitikailag
válaszutak előtt áll. A kapu vagy a hídszerep
valósul meg. Az EU-hoz való csatlakozás
kor kapu biztosan leszünk, de a hídszerep
pozitívumairól sem szabad lemondani. Az is
eldöntendő kérdés, hogy az ország fejlettebb
régióit kell-e tovább fejleszteni, vagy a
lemaradtakat kell-e először felzárkóztatni.
Mindkét megoldáshoz vannak érdemi érvek.
A baj az, hogy választani kell. Mindenkinek
egy keveset adni, ez lenne a harmadik út, de
ez a legkevésbé célravezető. A
döntéskor egyet kell elsősorban
MÉG
szem előtt tartani. Az alapellátásegy még eltűrhető szintű - biztosítása nem kérdőjelezhető meg.
anninger Jenő, a KÖVIM politi
kai államtitkára is leszögezte: a
közlekedési lehetőségek fejlesztése nélkül nincs régiófejlesztés, nincs fel
zárkóztatás. Előadásában hangsúlyozta,
hogy a közlekedésfejlesztés prioritása nem
vonható kétségbe. Első a vasúti közlekedés
fejlesztése, második az autópálya-fejlesztés.
Ez EU-elv is egyben, de az ország elmaradt
környezetvédelmi tevékenységei is ezt dik
tálják. A MÁV reformját a nemzetgazdasági
igények, az EU előírásai és a hazai-nemzet
közi piaci igények határolják be (azt már
csak én teszem hozzá, hogy jó lenne, ha a
diktátumok miatti kényszermegoldások he
lyett áttérnénk a befolyást biztosító megol
dások alkalmazására, elsősorban olyanokra,
amelyet a piac kénytelen elviselni).
.
V ilágossá vált a minisztérium álláspontJa:
nincs olyan kötelezettség, amely alapján a
MÁV-ot - a korábbi tervek szerint - több
részre kellene osztani. Az előadásban külön
hangsúlyt kapott az informatika fejlesztésé
nek és kiterjesztésének szükségszerűsége.
,,A tőke autópályán hajlandó érkezni" halljuk, a munkahelyteremtés, a fog�alko���
tás irányába más út nem vezet. Valoban Jon
is a tőke, autópálya mellé is és máshová is.
Ez a kijelentés hangzott el- többek között -

M

t

Czinkos Pál, a KTE Logisztikai Szakosztá
lya elnöke, az MM Cargo Kft. ügyvezető
igazgatója köszöntőjében. Az adó- és hitel
kamat-kedvezményekkel, esetenként jelen
tős költségvetési támogatással létesülő és
működő külföldi tulajdonú vállalkozások
alaposan átrendezik a magyar versenypiacot,,
nyilván a nem támogatott, nem kedvezme
nyezett hasonló profilú magyar vállalkozá
sok hátrányára. De nem is ez a legnagyobb
baj.
baj az, hogy a ked
vezmények lejárta
kor - megtanultuk,
megtapasztaltuk - a tőke
kivonható és áttelepíthető egy
más adókedvezményezó, ala
csonyabb munkabérköltségű
országba. A munkaerő vissza
kerül az állami ellátottak
körébe. Az ember pedig, aki
az előző mondatban munkaerő volt, újra
kezdheti a kilábalást, várva vagy nem várva
az új külföldi tőkét. Neki mindegy, hogy
mennyi autópálya épül. Számára egy jól
működő, elérhető áron hozzáférhető köz
üzemi tömegközlekedési rendszerre, vagy
ahogy reménykedve szívesebben nevezzük:
közösségi közlekedésre van szüksége. Ez az,
aminek a konferencia hangsúlyt kíván adni.
Azok az elképzelések, melyek növekvő
autópálya-kilométerekről és az államilag
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KÍSÉRT A MÚLT, MELYET ISMERNI
DE MINDIG KÖVETNI BŰN
finanszírozott csökkenő vasútvonalakról
szólnak, nagyon messze vannak ettől a gon
dolattól. Azok az intézkedések pedig, ame
lyek jóformán korlátlanul és díjtalanul enge
dik - sót a magas autópályadíjak miatt erre
még kényszerítenek is - tönkretenni � kevés
és drága új útjainkat és a már most 1s rossz
régieket, szintén nem a kívánt jövőképet fes
tik elénk.
A vasút helyzete sem rózsás. Még kísért a
múlt, melyet ismerni kell, de mindig követni
bűn. 1968 ismert, fekete dátuma a magyar
vasútnak. Jó példa arra, hogy mi az, amit
nem szabad megtenni. Több régió, de legin
kább a Dél-Dunántúl ma is ettől szenved. A
megszüntetett vasutak helyét nem vette át a
motorizáció, mert nem volt hozzá jövede
lem, vagy éppen fizetőképes kereslet.
zinkos Pál feltette a kérdést: vajon
csak az autópálya méretű forgalom
tekinthető
nemzetgazdaságilag
racionálisnak? Van-e esélye ilyen módon
egy kistelepülésnek, amely - egy megfelelő
közlekedési kapcsolat révén - akár ·termé
szetes módon fejlődhet és megerősödhet, ám
a kezdetekben az áru kibocsátása és fogadá
sa oly csekély, hogy nem rentábilis a szol
gáltató számára az áruszállítás. Még egy
gondolatot szó szerint idéznék az előadótól:

C

Javaslom továbbgondolásra a grémiumnak,
�ajon nem volna-e szükség, a 28 ezer üzleti
alapú túlélésért küzdő fuvarozó országában,
egy infrastruktúraszerűen működő, garantált
árufuvarozási szolgáltatás működtetésére? A
későbbiekben kiderült, a jelenlévők válasza
egyértelmű volt. Mindenkit megillet(ne)
mind a személy-, mind az áruszállítás terén
egyfajta garantált minőségű és mennyiségű
szolgáltatás, hiszen minden magyar állam
polgárt megillet az a jog, hogy ó is a logisz
tikai út mellett lakjon. Lett légyen az buda
pesti, orfűi vagy sasréti l�os.
árdi Gyula, a MAY Rt. vezérigazga
tó-helyettese előadásában a régiók
kaptak hangsúlyo_sabb szerepet. Vá
zolta a MAY Rt. új személyszállítási stratégiáját, a MAY
lehetséges - és több helyen
,
már jól megvalósult- együttműködését az , önko�ány�a,, tokkal. A MAY teve1ben Je
lentós szegmens a korrekt ré
giókapcsolatok biztosítása, a
régiók belső mobilitásának
megteremtése. Persze vannak tehetősebb
régiók, ahol jelentős eredményeket lehet
elérni. Erre jó példa, hogy 2000. decemberé
ben megalakult a Vas Megye-Burgenlandi
Vasút Részvénytársaság. A cél a Szombat
hely-Rohonc-Felsőőr és a Kőszeg-Felsőpu
lya, valamint a Bük-Bükfürdő és Rédics
Lendva közötti vasúti összeköttetés megva
lósítása. Ez is régiós politika, csak egy kicsit
más méretekben, de a példa nemcsak dicsé
retes, hanem követend§ is.
MAV rövid- és középtá
vú terveinek ismertetése
KELL,
után szó esett a mellék
vonalakról is. Sárdi Gyula kifejtette: még mintegy 10 év szüksé
ges ahhoz, hogy az uniós csatlakozást is
figyelembe véve, a régiók elegendő forrás
sal, garantált központi segítséggel és szabá
lyozással felvértezve önmaguk is tudják
finanszírozni a vasúti közlekedésnek azt a
részét, amely�t az állam már nem tud vagy
nem akar. (Erdemes elgondolkodni azon,
hogy ha ezt felelős, képzett vezetők így lát
ják, akkor a kormány és a parlament dönté
seiben ez miért nem jelentkezik - a szerző).
A MÁV nem hátrál meg a problémák elől, és
nem akar vasútvonalakat megszüntetni. A
cél a gazdaságosabb működtetés, minőségja
vítás, bevételnövelés. Az új személyszállítá
si stratégia is ezt célozza. Azt azonban nem
cáfolta, hogy még nem kidolgozott az úgy
mond gazdaságtalan mellékvonalak jövőbe
ni üzemeltetési formája.
zintén a hozzászólások és kérdések
során esett arról szó- és ezt a konfe
rencia záróakkordjaként megfogal
mazott ajánlás is tartalmazza -, hogy az
F V M, a KÖVIM, a BM, a GM és a PM azo
nosítsa a közlekedési-logisztikai fejleszté
sekre elkülönített, illetve elkülöníthető ala
pokat, és állítson fel tárcaközi bizottságot az
alapok hatékonyabb, hatásosabb és koncent
rált felhasználására.
Orosz Péter
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hálával gondol kórház-i
megmentőire is.
Hihetetlen élmény volt
szamara, hogy teljesen
véletlenül részese lehetett a
Debrecen állomás falán
57 év után tehetett virágot szülei sírjára
1993-ban elhelyezett em
léktábla megkoszorúzásá
nak. Itt-tartózkodása során
asutas, postás és polgári áldozatai is jelenjenek meg az
sok-sok segítséget kapott,
voltak az 1944. június 2-i bombázás emlékezetemben.
nak, amely szörnyű pusztítást végzett Én is megsérültem,
ezért némileg megszépült
az a borzalmas emlékű kép,
Debrecenben az állomás környékén is. Egy az arcom, a szám, a
amelyet 57 éve őrzött ma
szemtanúval, Ruditch Tarassal találkoztam, testem sok helyen
vérzett. Tóth Imre állomásfőnök-helyettes fotókat ad gában.
aki, bár megsérült, de 12 évesen túlélte a nagyon
át az állomásról.
Kórházba vittek, de
Az állomás vezetőitől
poklot.
- A front vonulása miatt Ungvárra utaz azonkívül,
kapott korabeli fotók láttán
hogy
tunk - mondja a most 70 éves férfi. - injekciókat kaptam és körülbelül két hetet a meghatottságtól ismét könnyes, de meg
Nagyon szép, tiszta volt az ég Debrecenben. töltöttem ott, más részletre nem emlékszem. nyugvást sugárzó lett Ruditch Taras szeme.
A kellemes napsütéses időben az emberek Azt sem tudom, miként kerültem ki a kór A fejlődést látva elismerően szólt az itt
nyugodtan sétálgattak, amikor távoli zúgás házból. Annyi maradt meg bennem, hogy tapasztaltakról és a debreceniek segítőkész
és a szirénák hangja rosszat sejtetett.
Lembergnél a vonaton ébresztgetnek, és ségéről.
Szüleit, őt és ötéves húgát a debreceni hogy egyedül utazom.
- Nagyon hálás vagyok mindazoknak,
vasútállomáson érte a légiriadó. Az állomás
Ukrajnában németek találtak rá a 12 éves akik megmentették az életemet és segítettek
teherforgalmi területének környékén
fiúra. Mivel beszélte a nyelvet, elvit nekem a nehéz helyzetben. Nagyon köszö
próbáltak menedéket keresni. ték egy német családhoz. Ott isko nöm, hogy nem felejtenek! Köszönöm, hogy
lába járt, de a harci események részt vehettem a koszorúzási ünnepségen
Félelmetes zaj és robbanások
miatt hamar ismét magára 2001-ben a vasútállomáson. Nagyon köszö
következtek. Közvetlenül közé
maradt. Ekkor orosz9k fogták nöm Erzsébetnek, T örök Imrénének, aki
jük hullottak a gyilkos bombák.
el és vitték haza. Edesanyja információsként dolgozik az állomáson és
Sokan meghaltak, illetve meg
, testvére vette magához, tanít- tolmácsolt, az állomásfőnök úrnak és helyet
sérültek. Taras a szüleit és a
húgát, Helenát is elveszítette a
- tatta. Katonai főiskolát vég tesének a segítségét, a megható közvetlensé
bombázáskor.
zett. Koreai feleségét, aki get.
- Talán annak köszönhetem az
orvos volt, §zahalin szigetén
Ezt a pár sort le is írta a sokat szenvedett,
ismerte meg. Ot 1993-ban vesz érzékeny lelkű ember, Ruditch Taras, aki
életben maradásomat, hogy kíván
csi gyerekként arrébb mentem, hogy
tette el. Azóta egyedül él, és időköz Kijevben egy lakótelepen él. A fia Kazahsz
jobban lássam a repülőket.
ben mind jobban nyomasztotta a múlt emlé tánban katona. Két unokája, öt- és kétéves,
Ma is megdöbbenti, hogy a vasúti sínek ke, az a tudat, hogy soha nem látta szülei és de még nem látta őket, mert - mint mondja
szinte összecsavarodtak, a levegőbe emel testvére sírját. Egyre érlelődött benne, hogy - nagyok a távolságok.
kedtek az iszonyatos erejű robbanások nem tud megnyugodni mindaddig, amíg
- Megnyugvást jelent, hogy ötvenhét év
következményeként.
nem jön Debrecenbe, hogy legalább virágot elteltével virágot tehettem szüleim és húgom
A történet felidézése ennyi év után is kön vigyen a temetőbe.
sírjára. Ha tehetem, visszajövök Debrecenbe,
nyeket fakaszt az idős ember szemében.
Most júniusban, 57 év elmúltával leborul hiszen ez életem meghatározó városa lett.
- Nem múlt el reggel, hogy ébredés után hatott szülei és testvére gondozott nyughe
Seress István
ne a Debrecenben történt tragédia képei lyénél, és a nevüket olvashatta a síron. Nagy
Debrecen Csomóponti Állomásfónökség

T

Barátot veszítettünk

öbbször fogtam
neki e néhány
sornak, de több
ször abba is hagytam. :
Majd - kis idő múlva dr. Árva József szakmai tudása
ismét erőt vettem magamon. Ezt nekem tekintélyt" parancsolt, de mind
meg kell írni, hajtogattam magamban. Rit kettejükből az emberség áradt.
kán érez az ember ilyen késztetést.
Mi azért fiatalos szemtelenAzzal nógattam magam, hogy ezt várja - séggel néha oda-odacsíptünk.
el az emberi tisztesség azzal a munkatárs Ezt követően soha nem maradt
sal, kollégával, baráttal szemben, akivel el a „kiskomáim"-nak szóló
húsz évet együtt dolgoztunk.
oktatás sem. Mert mi ketten
A hír rövid volt, de annál elszomorítóbb. ezek voltunk. Ez egy ilyen A gyászjelentésben lakonikus rövidséggel irigylésre méltó - kollektíva
csak ez állt: Dr. Sándor Csaba folyó volt.
év június 5. napján, élt?tének 45. évében
T iszteltük egymást, tiszteltük
meghalt.
egymás szakmai tudását, tiszteltük a mun
Röviden három találkozást hadd eleve kát, tiszteltük a vasutast.
nítsek fel. Még emlékszem az első találko
zásainkra. Fiatal, pályája elején lévő
másik emlékezetes beszélgetés
jogász volt. Balesetvizsgálói munkakörben
közöttünk már - így utólag beval
lom - megrendített és elszomorí
dolgozott, mielőtt a Vasutasok Szakszerve
zete Területi Bizottságának jogsegélyszol tott. Ekkor közölte velem a rideg tényeket.
gálatához került volna. A szakmát a jog Amikor az ember nem hisz a szónak, mert
szolgálatnál kezdte, két kiváló ember még nincsenek látható jelei a gyilkos kór
„szárnyai" alatt. Dr. Kohlmann Ferenc és nak.

A

A harmadik beszél
getésre az elmúlt év
karácsonya és szil
vesztere között került
sor. Megfogyva, kicsit
gyengén még, de annál nagyobb lelkesedéssel. Remény
nyel terveztük ezt az évet. Bíz
tál abban - és mi benned -,
hogy megerősödsz, és ismét
munkába állsz.
Mint korábban, most is elké
szítettük a megbízási szerződé
sedet, amely az idén nem úgy
teljesült, ahogy terveztük. Tud
juk, ez nem rajtad múlt. Mi ez
alól a kapocs alól nem mentünk fel soha,
mert nekünk hiányozni fogsz. Szerettünk,
tiszteltünk, mint ahogy Te is viszonyultál
hozzánk, a vasutashoz, a munkákhoz.
Ezt az utolsó „pert", Csabi, elvesztettük
- és sajnos még csak fellebbezni sem lehet.
Mi is vesztettünk. Egy értékes embert és
szeretett kollégát.
Mári Gábor
TK titkár
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Szakszervezete V. Országos Egyéni
� (���
Horgászversenyét. A rendezvény
házfgazdája a Gépészeti Főnökség alapszervezete
� volt. A versenyre - immár hagyományosan - a Fás
tavon került sor. A megjelent közel 4 horgász jól
0
szervezett, vidám hangulatú eseményen vett részt.
J.\ verseny győztese Nagy András, budapesti
wversenyző volt, aki már másodszor vehette át a
győzteseknek járó kupát. Teljesítménye 4,5 kg kapitális - ,, apróhal".

7
8
9

J.\ z eddig rendezett csabai versenyek tapaszta
wlatait is felhasználva a szervezőknek a jövőre
nézve új elképzeléseik vannak. Szeretnének egy 24
órás halfogó versenyt megrendezni. Törekvéseiket
támogatjuk. Eddigi szervező munkájukért ezúton is
köszönet illeti Gonda Józsefet és a közreműködő
többi kollégát.
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A nagy ho-hó!
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Vasutasnapra Széchenyi István ma is időszerű gondolata
a vasút jelentőségéről
Megfejtendő: függ. 1. 1. rész, vízsz: 1. II. rész, függ. 6.
Ill. rész, függ. 3. IV. rész, vízsz. 3. Befejező rész
VÍZSZINTES:
1) Megfejtés II. rész;
2) Igyekszik - Bevásárlási
eszköze
3) Részben vasalna - Nem
érdekedben
4) Elpusztítja - lila zöldség
5) Pest megyei község- szárított
6) Pálca (ék.hiba) - kenyeret
vág
7) Méreg fajta - Képes lenne
8) Megfejtés befejezése - Néma
Omán
9) Megszólítás - nemes madár epe egynemű betűi
10) Személyes névmás
11) Törpe jelzője - árusító ren
dezvény
12) Dísze-...a rengetegben ...gyógyászat
13) Elek
FÜGGŐLEGES:

1) Megfejtés I. rész

2) Gólya becézés - rádiusz zavar (argo) - mezőgazdasá
gi eszköz
3) Megfejtés IV rész - dolog,
ügy (lat.)
4) Orvostudományi Egyetem
- szolmizációs hang frizurát (argo)-tabella
része
5) Néma Réka - szovjet
teherautó márka - Sem (lat)
- Tibor becézve
6) Sándor - megfejtés III. r. néma bízó! - felsért
7) Néma süsü! - evés egynemű
betűi - egyházi tanácskozás
(r.kat.) - varr
8) Zab része - munka vége! néma zár! - hiteget - fél
bors!
9) Arc része - szembe mésszel bánó
10) Régi magyar név - Részben
ilyen!

A rejtvényt készítette Bánszegi József.
Előző számunk helyes megfejtése: P arlagfű, Amerikából,
Pollent, Allergiát, Gyomirtás.
Helyes megfejtőink közül a nyertes: Haga Róbertné, Budapest.
Könyvjutalmát postázzuk. Gratulálunk!

Mári Gábor
TK titkár

LAPUNKAT RENDSZERESEN SZEMLÉZI MAGYARORSZÁG
LEGNAGYOBB MÉDIAFIGYELŐJE, AZ

>>OBSERVER<<
BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT.
1084 Budapest. VIII. ker Auróra u. 11. Telefon: 303-4738,
Fax: 303-4744; http:\ \ www.observer.hu

2000 Szentendre, Kondor Béla u. 7. T/F.: 26 313-105
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.
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1. 2001. az ÜT-választások

éve
Mi a munkáltató érdeke, és mit
tehet a szakszervezeti tag a saját
érdekében? A lecke föl van adva!
Okos ember nem a saját kárán
tanul.
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A Hároméves megállapodás
(Arccal a megoldás felé)
sorsa
1999

őszén kezdő• dött. Az. ötven
hatezer vasutasnak, benne
tagságunknak, elege volt
már a megalapozatlan, a
koncepció nélküli folyama
tos átszervezésekből, leépí
tésekből, a szűnni nem aka
ró létszámcsökkentésekből,
az évről évre, pusztán az
üzleti terv alapján történő
vállalati vegetálásból.

Hiányzott a jövőkép, a perspektíva.
Tagjaink tudni akarták a nemzeti
vasút jövőjét, benne a maguk lehe
tőségeit, szeretett hivatásuk és mun
kájuk megbecsülését.
A jövőt, a jövőképet nem adták
olcsón! A munkáltató- háta mögött
a tulajdonos magyar állammal - a
hazai közlekedés leghosszabb (két
hetes) eredményes sztrájkját köve
tően volt csak hajlandó a Háromé
ves megállapodás megkötésére.
A megállapodás-csomag nevének
időtartamán túlmutat, kormányhatá
rozat (2373/1999) ad hivatkozási

alapot, garanciát arra, hogy a jövőa reform elkezdődött. A humánstra
tégia, az emberi erőforrás-gazdálko
dás meghatározó témakörei is star
tot kaptak a megállapodásban (fog
lalkoztatás-, bér-, jövedelem-politi
ka, reálkereset-növekedés, jóléti
szociális juttatások, kollektív szer
ződés, munkaügyi kapcsolatok).
A hároméves megállapodás meg
kötését kqvetően (2000. II. 22.) jöt
tek a dolgos hétköznapok, a megál
lapodás tartalmának megvalósítása.
Mára elérkezett a félidős értéke
lés ideje. A teljesítések témakörön
ként más-más értéket mutatnak. A
közvetlen munkavállalói érdekeltsé
get jelentő témakörökben a MÁV
kerülte a feszültséget.
• Foglalkoztatás: Kevesebb fő
vel munkáltat a vasút, egyes terüle
teken létszámhiány van, de szerve
zett létszámleépítés nem volt.
• Bér: A sztrájk utáni megálla
podást ez a fejezet tette or
szágosan mintaértékúvé. A munkavállalók
személyi alapbére

D VDSZSZ 2001. szeptember 10-én föl
La
mondtra há�om reprezentatív vasutas szakszer
zárta után értesültünk arról, hogy a

vezet és a MAV Rt. által kötött Hároméves megál
lapodást.

• vasúti járműjavítás
és gyártás
• fémmegmunkálás
• acélszerkezet gyártás
Járműjavító és Gyártó Kft. és szerelés

MAV
VASJÁRMŰ

ÖNORM M 7812,
DIN6700

DIN-EN 729-2
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tl. Folyamatos építés
Az MSZOSZ új székházában
biztató hangvételű elnökségi ülést
tartottak. Vendégként részt vett
Medgyessy Péter, a szocialisták
minis�erelnök-jelöltje, illetve
Kovács László pártelnök is. Úgy
tűnik, az MSZP új típusú kapcso
latokra helyezi a hangsúlyt.

az infláció mértékéig kell, hogy
évente növekedjen, az azt meghala
dó reálkereset-növekedést a nemze
ti GDP mutató felének megfeliilő,
további bérfejlesztés biztosítja. g.11. Mérlegelés
Ezek önjáró automatizmusként
Hogyan látja a VSZ a Hároméves
működnek, így került sor 2000
Megállapodás körül kialakult
decemberében a 4,4% és 2001
helyzetet?
májusában a 2,5%-os bérkorrekci
ókra.
1tJ. Közös célok, lehetőségek
A megállapodás e pontját teljesí
Dr. Kovács Lajos, a VKHT
tettnek lehet értékelni, de:
vezetője beszél a szervezet
Ez az a pont, ahol túl kell nézni a
jövőjéről, az eddig elért
megállapodáson, tekintettel a ked
eredményekről.
vező nemzetgazdasági folyamatok
ra.
A Hároméves megállapodás magot kell letenni, és egyben kezde
egyéb többi pontjában (bértarifa, ményezni kell az erről való tárgya
jól-éti rendszer átalakítása, v·asúti lás,okat. A VSZ ezt megtette (lásd:
reform) érdemi előrelépés nem tör ,,A Vasutasok Szakszervezete tár
tént, a tények azt bizonyítják, hogy gyalási javaslatai 10. oldal).
Bízom benne, hogy a VSZ tár
a jövő - a reform el sem kezdődött,
a munkaügyi kapcsolatok pedig gyalási javaslatai - melyet oldalon
is egyeztetett szakszervezetünk mélyponton vannak.
A hároméves megállapodás idő termékeny alapot biztosít a meglévő
arányos teljesítésével tehát gondok Hároméves megállapodás hitelessé
vannak! Kézenfekvő a kérdés, hogy gének helyreállításához, a vasutas
· legyen a megállapodás ság helyzetének javításához és az új
megállapodásokhoz.
sorsa.
Meggyőződésem, • Szakszervezetünk fenti erőfeszí
hogy a megoldás, tései nem azt jelentik, hogy a Há
és nem a konflik roméves megállapodást mindenáron
tus felé kell lépé feltétel nélkül meg kell őrizni! A
seket tenni. A vasutasság helyzetének további,
,
,
tagság is ezt az érzékelhető javítása szükséges! A
elvárását fogal Vasutasok Szakszervezete az 54
mazta meg: kell a ezer munkavállaló sorsa iránt érzett
perspektíva, a jobb felelőssége tudatában kötelességé
élethelyzet, de a meg nek érzi valamennyi érdekérvénye
lévő védelem (KSZ) · és sítési lehetőség igénybevételét.
garanciák megőrzése mellett. Nálunk ezek közül első helyen a tár
Ennek érdekében a Hároméves gyalóasztal van.
Varga Gyuláné
megállapodással kapcsolatban a kri
a tárgyaló-delegátió állandó tagja
tikai észrevételek mellé javaslatcso-

A MEGOL
DÁS, ÉS NEM
A KONFLIKTUS
,
FELE KELL LEPESEKET TENNI

A Vasutasok Szakszervezete változatlanul arra törek
szik, hogy a vasútnál kialakult konfliktust békés úton: tárgyalással oldja meg. Minden erejével azon van és lesz a
jövőben is, hogy ezek a tárgyalások eredményt hozzanak, sikerrel záruljanak. Ezt a szándékot tükrözi a komoly előkészületekkel ·
és szakértelemmel kimunkált tárgyalási javaslatcsomagja is.
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Autobahn über alles!
(Autópálya mindenek felett!)

A

nyár a kormány újabb
si ke rje l e n t é s e i v e l
telt. Bennünket, vas
utasokat nem ha
gyott hidegen a KöViM mi
niszterének hosszú-hosszú
nyilatkozata, mely szerint
2015-ben minden településről
30 percen belül elér�tő lesz
az autópálya, és nem lesz
földút a településeken. Szép
törekvés. De hol a valóság?

Aki körülnéz vidéken, és nem
csak az önhibájukon kívül elmara
dott térségekben, hanem a fejlet
tebb régiókban és a fővárosi kerü
letekben is, tudja, hogy mesebe
szédról van szó. A szakemberek

talajszennyezés, miatt az EU-nak a négy szabad
(zajártalmak,
károsanyag-kibocsátás stb.) a fen ságból (áru, tőke, szolgáltatások,
tiekre tekintettel kár is lenne személyek szabad mozgásának
beszélni.
elvéből) a szabad és gyors áthala
Az- uniós "satlakozás előkészü dás a fontos, és nem a belső gazletei nagyon sok lehetőséget,
daság infrastruktúrával is
anyagi többletforrást je
összekapcsolt fejlesztéA
lenthetnének az or
vasutat pedig
szág számára. Ezemindenkori
A
nagy
tempóban kelle
ket ki kellene
kormánynak
használni. Kompgondolom én - a
ne fejleszteni. A pálya
lex közlekedés
nemzet javára is
állapota miatt nőhet a
fejtesztési prog balesetek száma, a szállító tekintettel kelle
ram létrehozásá járművek állapota közvet ne lenni. Akkor
val, a régiók célipedig a környe
lenül idézi elő a fuvar zetkímélő, az Eu
rányos,
többdipiac vesztést.
menziójú fejleszté
rópa országaiban kisével (vasút-, közútfejemelten
támogatott

<lenek felett autópálya" ígérgetés
azt jelzi, hogy a jövőben sem szá
míthatunk semmi jóra. A makacs
tények, a szakértői vélemények
azt mutatják, hogy nem kéne persze úgy sem lesz - mindenho
va autópályát építeni, ha a forga
lom azt nem igényli. Autóutat
elkerülő bekötőút, az viszont kel
lene. Tény, hogy az nem akkora
üzlet a közbeszerzés nélküli kivi
telezőknek, a kóbányáknak.
A vasutat pedig nagy tempóban
kellene fejleszteni. A pálya álla
pota miatt nőhet a balesetek szá
ma, a szállító járművek állapota
közvetlenül idézi elő a fuvarpiac
vesztést. A közlekedés jelen gaz-

A KÖZLEKEDÉS INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSÉÉRT
ÉDESKEVESET TETTEK A· KORMÁNYCIKLUSBAN, SŐT RONTOTTÁK AZT
viszont világosan látják, hogy
elhibázott a kormány közlekedési
koncepciója. Önigazolásra van
szükségük, és persze arra, hogy
újabb ígéreteket fogalmazzanak
meg, hogy mit tennének 2015-ig.
A valóság pedig az, hogy a közle
kedés infrastruktúrájának fejlesz
téséért édeskeveset tettek a kor
mányciklusban, sót rontották azt.
A nemzetgazdasági érdekről, az
életminőség javításáról, a környe
zeti ártalmak csökkentéséről

lesztés, turisztika, idegenforga
lom, kerékpárutak, logisztika meg
a többi). Ezekről sajnos szó sincs.
Pedig a sok-sok Euro ilyen célok
ra jöhetne és jönne is az országba.
Ezzel szemben a kormány azt
magyarázza: úgy tanácsolták neki,
hogy ne kérjenek a vasútra támo
gatást!
Kollégák! Ismerve az ország
nak adott EU-hitelek fő vetületeit,
irányultságait, bizton állíthatom,
hogy az ország földrajzi léptéke

vasútfejlesztést és kombinált fu
varozást kellene előtérbe helyez
ni.
A vasúton utazók és fuvarozta
tók is, a vasutasok pedig főleg
tudják, hogy 1998-2002 között
csökkent a vasútra fordított költ
ségvetési támogatás összege, rom
lott a szolgáltatás minősége. A
vasút a hivatástudó, munkájukat
szerető és azt tisztességen végző
vasutasoknak köszönhetően mű
ködik, ahogyan működik. A „min-

Kereskedő
hollandok.
,

A

szellem" mögött? A megegyezés, a kompromis
szum türelmes keresése. Nem, nem az igazságot
vagy a vélt igazat kutatják és próbálják lenyom
ni a masik torkán! Egyszerűen a kölcsönös
hasznot, a megelégedettséget várják az asztal
mindkét oldalán, a munkaügyi kapcsolatokban
is! Eredményeik ismertek: a munkaadók gazda
gok és elégedettek, a munkavállalók ne!Il sze
gények és nem elégedetlenek. (Tudom, rész
Nem minden nép gondolkodott, gondolkodik eredményeink nekünk is vannak.)
Tisztelt Uraim ott, és Kedves Barátaim itt!
így. Például t>tt vannak a hollandok. Nem
mondhatni, hogy rosszabb iparosok, mezőgaz Mi már mindent elkövettünk, hogy jó üzlet köt
dászok meg a többi, mint mi, de a kereskedel tessék? Vajon csak a kelet-európai mentalitás
met és annak szellemét, filozófiáját nagyra tart sal, vagy esetleg valami mással van a gond? Az
ják. De mi közünk van nekünk ehhez, kérdezhe igazi üzletember számító, de becsületes; pontos,
de tud nagyvonalú lenni; okos, de nem lekeze
ti a kedves olvasó? Szerintem sok.
lő; rámenős, de hosszú távra tervez.
Az előbb említett kereskedő gon
Annál az asztalnál, ahol többek
AZ
IGAZI
dolkodásnak a hiánya (is) lehet az
között a mi munkaerőnk értékéről,
oka ennek a megegyezésre képtelen ÜZLETEMBER
védelméről, fejlesztéséről döntenek,'
hangulatnak, ami szeretett vállala
SZÁMÍTÓ, DE ilyen
felek keresik a megegyezést?
tunknál eluralkodott.
BECSÜLETES
PéZé
Mert mi van e mögött a „kalmárltalában a magyar soha nem ked
velte a kereskedést. Mindig egyfaj
ta lenézés, lebecsülés tapadt
ehhez a tevékenységhez. Egy „iga-.
zi" magyar nem „csencselt". Így előszere
tettel telepedtek meg nálunk úgynevezett
kereskedő népek. Mert kereskedni szüksé
ges. Aztán, mikor meggazdagodnak, lehet
fanyalogni!

dáit ez nem érdekli. Sajnos az
Uniót sem. Ők azt akarják, hogy
szabad legyen a pályahasználat,
megfizethető legyen a díj. Az az
apróság, hogy kik fuvaroznak a
magyar vasutakon, üzleti kérdés nekik. Nekünk magyaroknak, vas
utasoknak, nemzeti ügy és kenyér
kérdése is.
Többek között ezért sem érthe
tünk egyet a kormány és a minisz
ter autópálya-programjával.
Dr. Márkus Imre

Mit ér a
szakszervezet?

S

okan k�rdik, mire jók a szakszerve
zetek. lme ei;iy _ lehetséges válasz,
amelyet a MAV Rt. vezérigazgatója
fogalmazott meg. Íme:

„Kukely Márton, a MÁV Rt. vezérigazgatója
· múlt héten írt levelében rámutatott: ha a VD
SZSZ felmondaná a hároméves megállapodást,
akkor a következő előnyök szűnnek meg: kiszá
mítható és garantált béremelés; korlátozott lét
számcsökkentés; a munka törvénykönyvének
előírásaihoz képest 6 milliárd forinttal nagyobb
értékű bérpótlékot, költségtérítést, szociális és
jóléti juttatást tartalmazó kollektív szerződés; az
éves bér 4 százalékának megfelelő garantált
vasutasnapi juialom; a mozdonyvezetőket, a
forgalmi szolgálattevőket, a váltókezelőket érin
tő 4 százalék mértékű baleset-mentességi és
teljesítményjutalom; a biztosítóberendezési és a
pályafenntartási szakszolgálat dolgozóinak tel
jesítménybérezése."
Forrás: Népszabadság 2001. augusztus 22.
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esetén - a szakszervezetek kiűzetnek a munkahe
lyekről.
Ma Magyarországon sem a munkavállalók,
sem a szakszervezetek nincsenek felké
A
szülve arra, hogy érdekeiket kívülről,
JELENLEGI
lakóterületról kelljen megvédeniük.
HELYZETBEN MÉG
Tudja ezt a jelenlegi kormánystruktú
CSAK ERÖFELMÉRÉSEK ra is, és így látja elérhetőnek azt a
ZAJLANAK. SAJNOS AZ célt, melyet a polgári diktatúra célul
ERÖFELMÉRÉST A KOR- tűzött ki. Azaz: a munkavállaló hátán teszi gazdaggá a klientúráját és a
MÁNYZATI ÉS MUN- polgárnak
nevezett felső hivatalnoki
. ••
választási előjáték
KÁLTATÓI OLDAL kört. Hát ezért lenne fontos, hogy az
feszültséget gerjeszt a kormány
VÉGZI
elójátékon minél több szakszervezeti tag
zati és munkáltatói oldalon. A
legyen, akik közül minél nagyobb számban
jelenlegi helyzetben még csak erófellehessen ÜT-tisztségviselójelöltet állítani. Ne fe
mérések zajlanak. Sajnos az erófelmérést a kor- lejtsük el, a munkáltató érdeke a független jelöl
mányzati és munkáltatói oldal végzi.
tek állítása, mert:
Jelenlegi állapot szerint a másik oldal tapaszta
latgyűjtése pozitív, mert:
1) rontja a szakszervezetek megítélését (sza
- csökkent a szakszervezetek taglétszáma (ere vazatiarány-csökkenés);
je);
2) a független jelölt megvehető (nincs beszá
- tesztelik a szakszervezeteket az Mt. módosí molási kötelezettsége);
tás alapján megajánlott KSZ módosítási javasla
3) a független jelölt tevékenysége nem számon
tokkal;
kérhető;
- az idő nekik dolgozik, mert a csökkenő tag
4) a független jelölt jól végezheti ÜT-munkáját,
létszám csökkenő szakértői létszámot is takar, de nem kap szakértői támogatást;
ezért kisebb lesz a szellemi kapacitás.
5) a független jelölt elszigetelt, nem jelenít
Az ÜT-választásokról azért mondtam, hogy meg csoportérdekeket;

ÜT-választások

Kritizálunk
vagy hallgatunk?

A

magyar állam polgárai (?) nem
csak az országgyűlési választá
sokon élhetnek a demokrácia ad
ta jogaikkal. A választásokon már
kialakult körvonalak mutatják a leendő
uralkodói kör mibenlétét.
Az előkészítő szakaszok és a kormányzati cik
lusok közbeni különböző választásai, szavazásai
(pi: népszavazás) jelzésértékűek, és kritikai tar
talmukkal befolyásolják az akkor éppen hatal
mon lévőket.
A befolyásolás egyik lehetséges módja a
következő UT-választás.
Itt mondhatjuk el, jelezhetjük, hogy az adott
kormányzati és munkáltatói magatartás (a ket
tő szorosan összehangolódik) mennyiben fe-
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éve

MINDEN ÁTSZUNDIKÁLT PERC A MUNKAVALLALÓKNAK ÉVEKBE KERÜL.
lel meg a munkavállalók ízlésének és érdekei
nek.
Az aktív - alapvetően szakszervezet-ellenes kormányzati magatartás feltételezne egy hasonló
an aktív szakszervezeti (tagsági) magatartást is,
mert minden átszundikált perc a munkavállalók
nak évekbe kerül.
Azt, hogy mekkora tétje lesz az első politika
mentes ÜT- választásoknak, még sokszor és sok
féleképpen fogják elmondani, leírni nektek. Ezek
a választások és kötelezettségek mind egyetlen
célra vezethetők vissza. Lesz-e, milyen erős lesz,
és mekkora tömegbázissal rendelkezik az a szak
szervezet, amely 2002. végén felveszi a kesztyűt
az újabb érdekvédelmi harc kezdetén?
Senkinek ne legyenek illúziói, hogy ez az ÜT-

előjáték, mert a fő játszma jövő év tavaszán fog
lezajlani. Az országgyűlési választások tétje
nemcsak az, hogy ki fogja kezelni az· állam házi
pénztárát, de az is, hogy a munkavállalók helyze
te milyen mélyre süllyed.
A jelenlegi kormányzati ciklus megmutatta,
hogy milyen a teljes pályás letámadás, a mindent
és mindenkit elsöprő uralkodás. Jelenleg Ma
gyarország a sok be nem váltott ígérettel· és blöf
föléssel (olimpia, autópálya, szabad nyugdíjidó
pont-választás, stb.). vezetett ország, ahol az
osztogatás és fosztogatás a jellemző úri módr. Az
ígéretek persze a jövőre (távoli jövőre) szólnak,
mert azt nem lehet számon kérni.
Ez a kormányzat már elkészítette azt a tör
vénytervezetet, mely alapján - megválasztásuk

6) a független jelölt mindig a saját, és nem a
társai véleménye alapján szavaz.
Ha a szakszervezetek taglétszáma (szervezett
sége) nem nő látványosan az ÜT-választások kez
detéig (jelöltállítás), akkor mindenki elgondol
kodhat azon a tényen, hogy miként fogják szét
zúzni nemcsak a szakszervezeteket, de a munka
vállalói érdekek teljes skáláját.
A lecke fel van adva, és tanulni kellene, de
nagyon gyorsan tanulni a szomszédok országok
állapotából úgy magáné
leti, mint szakszervezeti
szempontból.
Az okos ember nem a
saját kárán tanul!

A LECKE
FEL VAN
ADVA

Kampányfogás vagy blöff?

A

társszakszervezet időzítése
új szociális ellátórendszer sem, mert
Aki
vagy nagyon pontos,
az több munkavállaló MÁV mun
elhiszi, hogy a
vagy komolytalan a Há
kahel_yét is veszélyeztetné, és
roméves megállapo
oly mértékű lenne az elosztás
MÁV Rt. a tárgyalásokon
dás tervezett felmondására.
ból adódó (adózott) összeg,
kívül bármit is tenni fog a
Az időzítés vizsgálatakor fi
hogy nem éri meg a jelenle
gyelembe kell venni, hogy a jelenlegi helyzet megváltozta gi rendszert felrúgni.
nyári szabadságolások miatt tására, az nyugodtan szavaz
Nincs úgymond vasútre
zon a VDSZSZ jelöltjeire,
a figyelemfelhívás, a konflik
form, de folynak a háttér
tuskeltés a reklám egyik esz
munkák, és a jelenlegi állás
mert az nem a mai
köze.
szerint
(Gt-k menetkedvez
Magyarországon
mény-megvonása) senki nem
él.
Ezért, ha komolytalan a konfliktus idő
garantálja, hogy a szétszervezés

zítése, akkor csak reklámcélokat szolgálhat,
' mert nem tudom elképzelni, hogy felelősen gon
dolkodó szervezet (és annak vezetői) veszélyez
tetik egy biztos és garantált rendszer működését.
Bár el kell ismerni, hogy több, a megállapodás
ban foglalt intézmény nem jött létre. Nincs új
bértarifája a vállalatnak, de ezt tudniuk kellett a
megállapodások aláírásakor is, mert a két elosz
tási rendszer nem fér meg egymás mellett. Nincs

után ki marad „vasutas". De van a mun
kavállalóknak garantált inflációkövetés, és van
minimum 1,375% reálkereset-növekedés! Van
Kollektív Szerződés, melynek a betartásán kelle
ne inkább őrködni.
Viszont lehet az üzemi tanácsi választások elő
játékaként, kampánynyitóként lebegtetni egy
szebb és jobb jövő álomképét, amelyet majd ki
kellene kényszeríteni. A kikényszerítéshez elő-

PÁ.

feltétel a Hároméves megállapodás felmondá
sa, mely maga után vonná a KSZ felmondását
a MÁV Rt. részéról. A munkáltatói szabadkéz
az új Mt. ismeretében éppen kapóra jönne
azok törekvéseinek, akik lényegesen olcsóbban
üzemeltethető vasutat szeretnének.
A kampányidózítés pontos volt, mert a felmon
dási tárgyalások és a felmondási idő lejárta pon
tosan november végére, október elejére,, esik. A
munkavállaló bizonytalanságban tartása, a szép
remények táplálása választási fogás. A szilárd
talajról való elszakadás, a lebegés a jövő ígéreté
vel, nem felelős gondolkodást takar. Ez önös
szakszervezeti, és nem munkavállalói érdek.
Ki hiszi el ma, hogy sztrájk nélkül bármi cse
kély plusz is kicsikarható attól a kormánytól vagy
munkáltatótól, aki inkább költ tűzijátékokra, mil
lenniumi zászlókra, vezetői gépkocsi beszerzé
sekre, menedzserjutalmakra, mint az állampolgá
rok és munkavállalók életszínvonalának EU-hoz
való közelítésére.
Aki elhiszi, hogy a MÁV Rt. a tárgyalásokon
kívül bármit is tenni fog a jelenlegi helyzet
megváltoztatására, az nyugodtan szavazzon a
VDSZSZ jelöltjeire, mert
· az nem a mai Magya
Kotona
rországon él.
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· Válasszunk munkahelyi
munkavédelmi képviselőket!

A

működés során a munkavédelmi
viszonyok legfőbb elemeként folya
matosan érvényesült. Ez annak is
köszönhető, hogy a munkavédelem
re vonatkozó szabályok az együtt
működés . során érvényesültek. A
munkáltató biztosította működésük
alapfeltételeit, mindazon jogokat,
amelyeket a hatályos munkavédel-
mi törvény előír. Mindezek együtt- ·
megállapodásokban,
működési
munkavédelmi szabályzatban és
Helyi szinten a munkavállalók- inek megőrzését, a kultúráit munka- egyéb munkavédelmi utasításokban
nak 1994-től kezdve a törvény ere- feltételek megteremtését, amely kerültek előírásra. Ennek részeként
jénél fogva lehetőségük van munka- egyúttal a minőségi vasúti szolgál- a munkavédelmi képviselők (bizott
védelmi képviselő választásra. A' • tatás alapfeltétele is.
ságok) gyakorolták egyetértési, véképviselők tevékenységi lehetőséA vasutas munkavédelmi
leményezési, tájékoztatógét és védelmét jogszabályok bizto- képviselők
hároméves
kérési, ellenőrzési, részsítják. A munkavédelmi képviselők munkájuk során érvényevételi jogaikat, a mun
A munka
működésének tapasztalatai igazol- sítették a munkavédelmi
káltató azon döntései
környezet a
ják, hogy tevékenységükkel ered- törvény azon előírását,
nek az előkészítésé
legveszélye
ményesen járultak hozzá a munkál- mely szerint a munkavében, amelyek hatással
sebb emberi
tató munkabiztonsági és foglalko- · delmi feltételek megvalehettek a munkavállazás-egészségügyi helyzetének javu- lósításáért: ,,Az egészsélók megóvására és biz
környezet
Iásához.
get nem veszélyeztető és
tonságára.
A munkavédelmi képviselők biztonságos
munkavégzés
igazolják,
Mindezek
(bizottságok) elmúlt években kie- követeJ.ményeinek megvalósítása
hogy a MÁV Rt.-nél megválasz
melt jelentőséget tulajdonítottak az - a munkavállalók ez irányú felelős- tott munkavédelmi képviselő ered
életminőség javításának, az egés- ségével összhangban - a munkálta- ményesen járult hozzá a vasúti
zséget nem veszélyeztető, biztonsá- tó kötelessége."
munkavállalók munkabiztonságáa
gos foglalkoztatás megvalósításáEz azt jelentette, hogy.a munka- riak javulásához, különös tekintettel
nak. A munkavállalói érdekvédelem védelmi képviselet minden esetben arra, hogy a műszaki és társadalmi
egyik legfontosabb részének tekin- kereste az érdekazonosságot, szem fejlődéssel a dolgozókat fenyegető
tették a munka humanizálását, a előtt tartva a munkavédelmi feltéte- kockázatok nem csökkentek, hanem
munkavállalók életének és testi lek !Tlegvalósításának lehetőségeit. . sokasodtak. A munkakörnyezet a
épségének, munkavégző képessége- Az a munkáltatóval tört�nő együtt- legveszélyesebb emberi környezet,
MÁV Rt.-nél 1998. november 24-25-26-án tartott munkavé
delmi képviselői választásokon megválasztott képviselők
hároméves mandátuma ez év novemberében lejár. Arra
illetékes szervek úgy határozatának, hogy ez év november
27-28-29-én az üzemi tanács választásokkal egy időben kerül sor a
munkavédelmi képviselő választásokra is.. A magyar országgyűlés
által 20/2001./111.30/ OGY határozata a munkavédelem országos
programjáról megállapítja: A munkavédelmi érdekegyeztetés, ér
dekképviselet intézményrendszere a munkavédelemről szóló tör
vény hatálybalépése óta mind országos, mind munkahelyi szinten
funkcionál.

FELEDY ISTVÁN ÚRHOZ,

A VDSZSZ PHM SZAKÁG VEZETŐ ÜGYVIVŐJÉHEZ

Tisztelt Feledy Úr!

A

Szabad Vasutas 2001. au
gusztusi számában megje
lent, ,,Marad-e kiküldetési
díj a pályagazdálkodásnál"
című cikkben a VSZ pályás tárgyaló
delegációját olyan megalapozatlan és
rosszindulatú vádakkal illette, amire az objektivitás miatt - ezúton vagyok kény
telen reagálni.

Az Mt.-módosítással megváltozott, kiküldetési
díjjal kapcsolatos szakági egyeztetéseken (SZÉT
en), mint a V SZ képviselői, többször is nyomatékosan hangsúlyoztuk, hogy nem értünk egyet a
pályás dolgozók keresetveszteségével. Jegyző
könyvbe is diktáltuk azon követelésünket, hogy a
szakág jövő évi kiküldetési keretösszegének ter
vezésekor, a megváltozott adózási rendre legye
nek figyelemmel úgy, hogy a dolgozókat ne sújt
sa az újfajta adózás! (Lásd: a 2001. augusztus
3-i SZÉT-ülés . .Jegyzóköny�'lé.t.) (MindemclleK
kénytelenek voltunk tudomá�ul venni a szakigazgató úr azon bejelentését, miszerint az ez évi

kiküldetési költség ke
retösszege - forrás
és korrekció hiá
nyában - már nem
emelhető.) A dön
tés meghozatalánál tehát az
alábbi két lehetőség között kel
lett választani: 1) A pályás dolgo
zók továbbra is megkapják a (más
névre keresztelt) kiküldetési díjat, de a
teljes 180 Ft után kell adózniuk, vagy 2) Mege
gyezés hiányában egyáltalán nem folyósítanak
nekik semmilyen költséget, csak esetleg hónapok
múlva, de akkor is csak az első pontban foglaltak
szerint, tehát ugyanott leszünk, ahonnan kiindul
tunk! (Természetesen azzal is számoltunk, hogy a
PHM szakág vezetése egyoldalúan - a szakszerve�
zetek nélkül is - bevezetheti az 1.) pont szerintie
lcet, mivel azonban ez nem kollektív jellegű meg
állapodás, bármikor vissza is vonhatja, ha netán
úgy alakulnak bizonyos gazdaságossági mutatók!)
El.kellett tehát dönteni, hogy a sok ro�sz meg
oldás közül melyik a „legkevésbé rossz'Z"a pálya
vasúton dolgozóknak!

több nagyságrenddel magasabb más
környezeteknél. Ezért a munkavé
delem és a foglalkozás-egészségügy
kiemelt jelentőségű.
A korszerű munkavédelem kiala
kítása és megvalósítása során part
neri viszonyt kell kialakítani az ab
ban érdekelt szereplőkkel, fontos a
partnerek érdeke, hogy a munkaba
lesetek száma és súlyossága a mun
kavégzéssel összefüggő egészség
károsodások száma és súlyossága
csökkenjen. Ebben meghatározó sze
repük lehet a munkavédelmi képvise
lőknek, ezért fontos, hogy a novem
ber 27-28-29-i választásokon a mun
kavállalók éljenek a munkavédelmi
törvényben biztosított jogukkal.
Munkavédelmi képviselő választ
ható. minden olyan munkáltatónál,
illetve a munkáltató minden olyan
önálló telephelyén (részlegénél),
ahol döntően fizikai tevékenységet
folytató munkavállalók létszáma tíz
főt meghaladja, vagy minden olyan
munkáltatónál, illetve a munkáltató
minden · olyan önálló telephelyén
(részlegénél), ahol döntően nem
fizikai tevékenységet folytató mun
kavállalók létszáma a húsz főt meg
haladja. A választások részletesebb
szabályait a MÁV Rt. Választási Ko
ordinációs Bizottság időközben
közreadja.
Pásku Jenő
Munkabiztonsági szakértő

A mi felfogásunk szerint az, ha a dolgozó (bár
csökkentett összeggel), de továbbra is
folyamatosan kapja a kiküldetési díjat a
még hátralévő négy hónapban és jövőre,
mindenképpen megpróbáljuk beterveztetni
az adótartam kompenzálását. (Megjegyzésem:i
kiküldet�si költség adózásának megváltozása mi
att a MAY Rt. és a PHMSZ vezetése nem hibáz
tatható!)
Összegzés: - nem felel meg tehát a valóság
nak, hogy a V SZ nem törődik a kiskeresetű tag
jainak érdekeivel. Ennek épp az ellenkezője igaz
(lásd az eddig már megvalósult kezdeményezése
inket és javaslatainkat, melyek minden érdekelt
előtt ismertek.); - a kompromisszumkészség pláne, ha jó ügyet szolgál - nem mindig hátrány!
(Már egy kisgyermek is fel tudja többé-kevésbé
mérni, hogy mit várhat a Mikulástól!); - a Vasu
tasok Szakszervezete nem úgy kíván „olcsó nép
szerűséghez", illetve „jogtalan előnyökhöz" jut
ni, hogy tények elhallgatásával és elferdítésével
és különböző megalapozatlan rágalmakkal, illet
ve „csúsztatásokkal" akarja rossz színben feltün
tetni a társ szakszervezeteket!
Mi továbbra is megmaradunk a szakmailag és
etikailag támadhatatlan, következetes és kitartó
munkánál, s az ettől eltérő stílust meghagyjuk
azoknak, akik ezt előszeretettel alkalmazzák.
Vida Péter
VSZ Pályagazdálkodási Intéző Bizottság titkára
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Medgyessy Péter és Kovács László
az'�MSZOSZ elnökségi ülésén

S

zeptember 7-én az MSZOSZ átme
netileg új székházában, a Magdol
na utcában biztató hangvételű el
nökségi ülés volt. A prominens
vendégek megosztoztak a mondanivalón.
Az MSZP miniszterelnök-jelöltje a kor
mányprogram fő súlypontjairól, a szociális
fordulat tartalmi elemeinek realizálásáról
beszélt.

A szocialisták - azon túl, hogy 300-400 ezer új
munkahely teremtését tűzik célul-, a legfőbb hang
súlyt a foglalkoztatás-biztonságra helyezik. Védel-.
met nyújtanak a középgenerációnak (35-40 év felet
tiek). A felnőttképzés folyamatossá tételével meg
nyílik a lehetőség a munkaerő mobilizálására. Ez
azt jelenti, hogy a jelenlegi helyzettel szemben min
denkinek esélye lesz a folyamatos munkavégzésre.
A családok ezáltal kiszámítható jövő elé néznek.
A törvényes munkaidő csökkentése is napirenden
van. Medgyessy szerint a 40 óra nem alku tárgya
felfelé, míg lefelé a 36 óra a cél. Sürgetik a bértari
fákat, a kollektív szerződések megkötéséhez a jelen
legitől eltérő EU-konform jogi szabályokat alkot
nak. Helyreállítják az érdekegyeztetés rendszerét,
amelynek hiányát mi, vasutasok is nap mint nap
tapasztaljuk.
A miniszterelnök-jelölt nem gondolkodik válasz
. tási együttműködésben, hanem a folyamatos kap
csolatok kiépítésében érdekelt a baloldalon. A szak
szervezeteket fontos partnemak tekin_ti. A hangsúlyt

a szervezeti kapcsolatokra és együttműködésre
helyezi, ellentétben az előző évek személyes kap
csolataival. Az elnökségi ülésen mindenki számára
világossá vált, hogy egyéni jelöltként bárkit szíve
sen lát az MSZP a képviselői sorokban, míg a párt
listás ügyleteket nem támogatják.
A pártlistás székek néhány kolléga magánügyle
tei miatt (például VIP-lista) inkább lejáratták a szak
szervezeteket, minthogy segítették volna azokat.
Úgy tűnik, hogy az egyéni érdekek és előnyszerzé
sek időszaka lejárt.
A VSZ nevében javasoltam, hogy a végzett mun
kára, a munkavállalók és a nyugdíjasok érdekeit
szakmailag megalapozottabb képviselő testületekre,
szervezetekre helyeződjön az együttműködés súlya.
Az ágazati szakszervezetek helyett semmilyen
szervezeti platform sem jogosult nyilatkozni. A szu
verenitást tiszteletben kell tartani. A valóságos erő
az ágazatokban van, ott erősebb a bizalom, a tenni
akarás. Kértem, hogy a szociális fordulat részletes
tartalmának megismerését is tegye lehetővé az
MSZP. A választók csak konkrét dolgokat támogat
nak. Az ·elnökségi ülés második részében Kovács
László pártelnök vázolta fel együttműködési elkép
zeléseiket. Az MSZP sem gondolkodik választási
megállapodásban. Akár ellenzékben van, .akár kor
mányra kerül, a folyamatos szervezeti (foglalkozta
tási-, bér-, közlekedési-, szociális-, munkavédelmi-,
munkaügyi- stb. bitottsági) kapcsolatokra kíván
építeni. A valóságos, támogatást élvező ágazati
szakszervezeteket tartja igazi partnernek.

Az ülés ezen időszakában - bár sokkal hosszabb
volt, mint az előző! - néhányunknak nem jutott szó,
az „ügyes levezető elnöki fogásoknak" köszönhető
en. Amit elmondtam volna, nem 1volt más, csak an
nyi, hogy az MSZP és a szakszervezetek is önálló
arcuk megtartásával politizáljanak. Az együttműkö
dés érdekek és értékek mentén történjen, amibe nem
férhet bele az egyéni nyomulás, a szakszervezeti
mozgalom, főleg az MSZOSZ tagszervezetei szá
mára hátrányos pártlistás hely az MSZOSZ elnöke
számára. Beszéltem volna a közlekedés- és a vasút
fejlesztés fontosságáról, arról, hogy a kollégák túl
terheltek és alulfizetettek, és hogy a vasutasság élet
körülményeinek javítása elengedhetetlenné vált. A
munkaügyi kapcsolatok rendezése kiemelt feladat,
amelyet a vasút tekintetében nem általánosságában
kell kezelni. A vasút átalakításához a jelenlegi kor
mánytól eltérő hozzáállás és hozzáértés szükséges.·
A hozzászólás elmaradása ellenére is világos volt,
hogy Kovács .László és Medgyessy Péter azonos
álláspontot képvisel a szakszervezeti együttműkö
dés üegyében.
Az MSZOSZ elnöke által sietősen lezárt napirend
után sikerült szót váltani Kovács Lászlóv.al, aki
elmondta, hogy az ágazati szakszervezetekkel a pár
beszéd napirenden van, azt az MSZOSZ elnökségi
ülése, illetve más fórumok nem helyettesítik.
Úgy tűnik, hogy az MSZP lezárta a nem kívánt
gyakorlatokat, és csak a néhányaknak nem tetsző, új
típusú kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt.
Dr. Márkus Imre

MÁV VASJÁRMŰ
Járműjavító és Gyártó Kft.

ISO 9001

DIN-EN 729-2
ÖNORM M 7812, DIN 6700

Bzmot

Tevéken rsé i körünk:
• vontató járművek (dízelmozdonyok)
javítása, korszerűsítése, gyártása
• vontatott járművek fővizsgája,
főjavítása, átépítése, gyártása
• 4 tengelyes személykocsik
fővizsgája, átalakítása
• Bz motorvonatok javítása, korszerűsítése
InterPici motorkocsi
és vezérlőkocsi gyártása

•
•
•
•

5

láng- és plazmavágás
nagypontosságú fémmegmunkálás
szemcseszórás
alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése
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Gondolatok a vasút jövőjéről

A

Vasutas Hírlap egy· tavalyi
száma (2000. VI. 27.) a MÁV
vezetőinek pécsi tanácsko
zásáról „Készül az új vasúti
Baross-terv" címmel tudósított. Az
akkori közlekedési miniszter - Nóg
rádi László - megkoszorúzta Baross
Gábor szobrát és a „vasminiszter"
szülőfalujába, a Trencsén
,
megyei Pruzsinára is ellá- •
togatott, egy Baross em
lékpark felavatása ürü
gyén.
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ti teherautóra felrakott áru kiszolgáltatása a cím
zett helyen melyik nap, hány órakor, hány perc
kor fog megtörténni. Ha erre a vasút kötelező és
anyagi következményekkel járó ígéretet tud ten
ni, az versenyképessé teszi az egyre zsúfoltabb
közutakon történő közúti fuva
rozással.
,
Ezt az igényt csak menetrend
szerint közlekedő tehervona
tokkal lehet kielégíteni. A mel
,
lékvonalakról egy-egy kocsira
kományú küldeményt a sze
mélyvonat után besorozva lehetne a fővonalakra eljuttatni,
ahol csatlakozhatna a menetrend szerinti tehervo
natokhoz.
A vasúti áruszállítás műszaki feltételei is javí
tandók. A speciális teherkocsik beszerzése lega
lább olyan fontos, mint a sokat bírált és egyelőre
alacsony hatásfokkal működő, de horribilis

JAVITANDOK
..
A MUSZAKI
FELTETELEK

Természetesen a vasúti áruszállítás
követelményeit is újra kell fogalmaznunk. Itt a kényelem, biztonság és pontosság hár
mas jelszavát hangsúlyozhatjuk elsősorban.
a) Az áruszállítás kényelmét _elsősorban az el
és felfuvarozás vasúti megszervezése szolgálja.
Ma már nem elegendő, ha a vasűt csak azzal fog
lalkozik, hogy a fuvaroztató által a vasúti kocsira

rakott árut a célállomásig elszállítsa. Csak a szál. lítmányozás teszi versenyképessé a vasutat a
kö'zúti fuvarozókkal. Vagyis a feladó telephelyé
től a címzett telephelyén történő kiszolgáltatásig
kell megszervezni az áruszállítást, gondoskodva
a szükséges adminisztráció (állat- és növény
egészségügyi igazolások, fuvarlevél, vámár-u
nyilatkozat, stb) elvégzéséről, az átrakások szak
szerű irányításáról. Ez történhet alvállalkozókkal,
de mindenképpen a vasút illetékes, szakképzett
vezetőinek felügyelete alatt és azok irányításával.
Érdemes volna átgondolni a kihasználatlan
iparvágányok újbóli használásának lehetőségét,
adott esetben ingyenes karbantartással, meghatá
rozott számú kocsirakományú küldemény fuvarozása esetén.
A személyszállítással szemben az áru
szállításnál (szállítmányozásnál) a
• gyorsaság helyett a biztonság kerül
előtérbe. Ma már az ólomzárak nem védik meg a
küldeményeket az árudézsmálástól. Gondoskod
ni kell a vasúti áruküldemények folyamatos őrzé
séről. Igaz, hogy néha a kamionokat is elrabolják,
de a felügyelet nélküli és értékes szállítmányt tar
talmazó vasúti teherkocsik szinte csábítanak a
köhnyú pénzszerzésre.
Miután a magyar igazságszolgáltatás például a
pörbölyi fényjelző akkumulátorainak eltulajdoní
tását csak anyagi károkozásnak tekinti, és mivel a
privát huJladél<átvevők, magánöntödék következ
mény nélkül vesznek át vasúti kábeleket és a köz
lekedés biztonságát szolgáló fém alkatrészeket,
csak a saját vasúti rendőrségünkben bízhatunk.
Ugyanez a fokozott biztonsági felügyelet kívá
natos a pályaudvarok tároló vágányain, illetve a
rendező pályaudvarokon. A logisztikai centru
mokat is csak ezek tudatában szabad kialakítani.
A pontosság követelménye ma már
elengedhetetlen előírás. A fuvaroztatót
• érdekli a fuvarozási határidő is, de en
nél is fontosabb neki, hogy a telephelyén a vasú-
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tásával, a biztonsági előírások szigorúbb megkö
vetelésével segíthetné elő.
A vasúti reform nem valósítható meg szakkép
zett és fegyelmezett, a vasúti munkát hivatásuk
nak érző vasutasok nélkül. A vasutasok régi
tekintélyét, a munkahely megbecsülését, a fe
gyelmezett és a „cég" érdekeit első helyen képvi
selő magatartását az segítette elő, hogy a vasutas
átlagkeresetek 10-15%-kal meghaladták az
országos bérátfagot, és 36 évi vasúti szolgálat
után utolsó fizetésükkel mehettek nyugdíjba. A
jelenlegi toldozott-foldozott nyugdíjrendszer
nem alkalmas ilyen, mindenkire kiterjesztett
megoldásra, de a vasút 150 éves hagyományai
nak tis�teletben tartásával, a vasút átlagosnál fej
lettebb jóléti, szociális és egészségügyi rendsze
rének, . vívmányának megvédésével vonzóvá
lehet tenni a vasúti beosztásokat. Sót megfelelő
külszolgálati és tanfolyami oktatással a hivatástu
datot is el lehet mélyíteni.
Az utóbbi évtizedekben bekövetkezett politikai
változások nem kedveztek egy valódi „Baross
terv" kibontakozásának. A konszolidáltabb kapi
talista viszonyok kialakulása lehetővé teheti töb-

összegbe kerülő „GIR" létrehozása. A ROLA bek között annak felismerését, hogy olyan közle
vonatok sikerének arra kell ösztönöznie a vasút kedésp�litika kormányszintű támogatására van
(
vezetői\ hogy megoldják minden közúti jármú . szükség, amely ·nem egyoldalú fiskálisszempon(személygépkocsi és teherautó) minden állomá tok alapján mérlegeli a vasúti közlekedés teljesít
son történő fel- és lerakásának gyors és kevés ményét. Ezzel szemben figyelembe veszi a vasút
emberi erőt igénylő lehetőségét'. Ugyanakkor a társadalmi szerepét, ökológiai hasznosságat�11et
megszüntetett málházói, értesítői és takarító sze ve az 1 tonna áru vagy 1 személy meghatározott
mélyzet helyett olyan rakodási, gépkezelői, rak távolságra történő elszállításának lényegesen
tárnoki képesítéssel r�ndelkező vasúti alkalma kedvezőbb energia-felhasználási eredményeit.
zotfakkal lehetne növelni a szolgálati helyek
A vasminiszter a vasúti és közúti hálózatot .
minimálisra csökkentett létszámát, akik megfe . egymással összhangban fejlesztendőnek tekintet
lelnének az új követelményeknek.
te, mostanra viszont megbomlott ez az összhang,
Befejezésül: szüks'ég volna Baross Gábor sok a közút szinte önállósította magát. A „közúti
vihart kavart, de egész Európában követésre talá lobby'' mellett hiányzik a felső vezetésben a „va
ló merész tarifapolitikai elképzelésének a mai súti lobby''. Mi, vasutas nyugdíjasok viszonylag
·viszonyok közötti _újragondolására is. A ,;zónata kevés in(ormációval rendelkezünk, és sokszor a
rifa-rendszer" adaptálása hosszabb távon elősegí jelenségek felszínét látjuk. A gondolataink
tené a vasúti közlekedés reneszánszát. A kor mögött lévő jószándék és a segíteni akarás kész
mány ezt a környezetszennyezési adó bevezeté sége azonban nem vonható kétségbe.
sével, a közúti teherszállítás feltételeinek szigoríDr. Kun Dezsó

. Véleménybörze

„Akik a politikai közéletben szerepelnek, akarva-akaratlanul erős

mintát is adnak az emberek számára - nyilatkozta Fodor Gábor országgyűlési képviselő
-, és ez a mai minta nem arra ösztökéli az embereket, hogy a becsületesség, a tudás, a
tísztesség kifizetendő lenne, épp ellenkezőleg: a törvények kijátszása, a korrupció, a gátlástalan hazugság az, ami előrevisz, és ami' a sikert garantálja ." (Hetek, 2000. június 24.)

A politikusról írja Rékai Gábor újságíró (Metro, 2001. január 15.), hogy más szak
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mákhoz, foglalkozásokhoz képest „egyszerűen más pályán, más szabályok szerint
mozognak a politika világána� szereplői. Ettőj még gyakran látszik, hogy nagy a kabát,
bizony kilóg az alkalmatlanság lólába, lelepieződik a szegényes kultúra, vagy túltengő
nyalizás - és bár ennek csakugyan semmi köze a P,Olitikához -, de a hatalmi helyzet sajnos sok mindent lenyelendővé tesz, vagy kiábrándítóvá."
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Beszélgetés. a Közlekedési
Múzeum életéről
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,,Szebb,

mint az
eredeti"

fűtőház) megnyitásával. Itt a jár
művek 80 százaléka a Közlekedé
si Múzeum tulajdona.
- A tudományos kutatásban
valamennyi muzeológusunk részt
vesz, publikációs lehetőségünk
biztosított. Dicséretes népszerűsító
készségük is. Évenként négyket helyeztünk el, felújítottuk a
ötszáz cikk lát napvilágot tevévilágítási rendszert, kicseréltük az
k enységünkról, az egyes kiállítáablakokat, átalakítottuk a fogadósokról
ismertető füzetet adunk ki.
teret. A Tatai úti raktárépületet ezA tévé és a rádió szintén rendszeer négyzetméterrel bővítettük és
resen foglalkozik velünk. Kétélégkondicionált helyiség
vente megjelentetjük múzeumunk
létesült a képzómúvé- évkönyvét, amelyet munkatárszeti tárgyak és a
.,.,,....,�� saink tanulmányai tesznek váltokönyvtári
anyag
jobb m�górzésére,
um és a Tihanyi Apátság zatossá. Eddig tizenegy kötet jelent me g, a tizenkettediket az idén
a restaurálás megelőz meg.
ad
könnyítésére. Az
A . múzeumnak kitűnő
ják ki.
•
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győri Széchenyi István fóise lvégzett munkálaa kapcsolata a tárcákkal.és
a
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ket itthon csak
• ' az· Egri' · Vár múze - Északi Főműhely' Hámán Kató célja az, hogy a két f6épület
,1
között kényelmes átjárást biztosít
sunk,
elős egítve a látogatók köz
A MÚZEUM A VASUTASOK ÉS
lekedését. A megoldás a mozgás
CSALÁDTAGJAIK RÉSZÉRE DÍJMENTES sérültek érdekét is szolgálja.

Katona András tizenkettedik éve a múzeum főigazgatója. Az okleveles közlekedésmérnök, ipari mér
nök-közgazdász végzettségű szakember megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ezt a vasúti
külszolgálatnál, a MÁV Vezérigazgatóságnál és a közlekedési tár
cánál szerezte meg. Öt évvel ezelőtt pedig - ,,A vasútfejlesztés és
a vasútpolitika" címmel - megírta doktori értekezését.

■

A vezetése alatt álló múzeum
eredményei, gazdasági nehézsé
gei, a tudományos kutatások, a
, hazai és nemzetközi kapcsolatok,
továbbá a közeljövő tervei iránt
érdeklődtünk.
- A pályázat elnyerése után a
közlekedési miniszter engem bí
zott meg 1990-ben a főigazgatói
teendők ellátásával - mondja dr.
Katona András. - A múzeum fej
lődését egyrészt az eléggé meg
nem becsülhető ·hagyományok,
másrészt a közép- és hosszabbtá
vú konc epciók, de főként a pénzü
gyi, a raktározási · és a kiállitási
lehetőségek h�ározzák m eg. A
jószándékú, d e a feltételeket csak
· ehnéletben· tartalmazó elképzelé
sek az évek során háttéranyaggá
válnak, és a fejlődést az. éves ter.
vek, valamint a napi aktualitások
irányítják. Mindezek. mellett az
extenzív fejlődést elsősorban az .,
. eredményezte, hogy megújultak
az állandó kiállítások. Nemrégen
a Múzeumi Világnap alkalmával
négy, eddig nem látott tárggyal
gazdagodtunk. Az elmúlt tizenkét
év folyamán csinosodott két köz
ponti épületünk, .korszerű vitrine-
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A MAY Pécsi Konce
fúvószenekar sike
•• hollandiai szereplése

0

tven évvel ezelőtt rendezték meg' először a hollandiai
Kerkradéban az első Világzenei Versenyfesztivált (Word
Music Contest). Ez a rendezvény a világ fúvós együttesei
nek legreprezentatívabb bemutatkozási lehetősége. A
részvétel meghívás alapján történhet: előzetes nemzetközi verse
nyeredmények és CD hangzóanyag felmutatása alapján. Magas
szakmai színvonala és négyévenkénti rendezése miatt „fúvós olim
pia"-ként jegyzik.

Magyarországot első ízben a
MÁV Koncert-fúvószenekar Pécs
képviselte ezen a versenyen. Az
első kategóriába neveztek, ahol a
kötelező mű Rolf Rudin: Vom
End e der Zeit c. kompozíciója

volt. Emellett három mai kortárs
magyar fúvószenekari kompozíci
óval neveztek: Dubrovay László:
faust halála, Hidas Frigyes:
Unnepi zene, Lendvay Kamilló:
Csajkovszkij mester utolsó üzene-

te című művekkel,
amiből a verseny szer
vezői jelölték ki a versenyen
elhangzó Lendvay darabot.
A versenyt öttagú zsűri értékel
te (két holland, egy angol, egy
német és egy svájci szakember),
akitől a zenekar kiemelt 1. díjat
kapott.
Ez a siker nemcsak a MÁV
Pécsi Koncert-fúvószenekar sike
re, hanem a mai magyar fúvósze
neszerzés és a magyar fúvósokta
tás sikere is egyben. Valamint

Dr. Horváth Károly

szülést és a verse
nyen való részvé
telt is.
Ezzel a verseny
nyel a zenekar a
világ valamennyi
jelentős fúvószene i
versenyén fellépett
(Kerkrade, Valencia, Ri
va del Garda), s mindenütt a
legmagasabb elismerésben része
sült.
Ezzel a kitüntető eredménnyel
további lehetőségek teremtődnek
a zenekar számára, hogy a magyar
zenei kultúra követeiként a jövő
ben is képviselhetik a magyar fú
vószene értékeit itthon és határa
inkon túl is.
Bogárdi-Mészóly Éva
igazgató-helyettes
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Az ENSZ 1992. december 3-i
keltezésű, 37/51 számú határoza
tában írta elő tagországai számára
az idősekről szóló Nemzeti Intéz
kedési Terv elkészítését. Ez a do
kumentum a mi viszonyainkra jel
lemző késéssel lassan a törvény
hozó szervek elé kerül, és az erről
szóló törvény valószínűleg az
,,Idősek Magyarországi Chartája"
címet fogja viselni. A Szociális és
Családügyi Minisztérium megér
téssel fogadta az országos nyugdí
jas érdekvédelmi szervezetek erre
vonatkozó átfogó tervezetét.
Erről a jogi szabályozásról csak
elfogadása után érdemes részlete
sebben írni, de a világnap már
most alkalmat nyújt az idősek ezen belül a nyugdíjasok - legfon
tosabb követeléseinek csokorba
szedésére. Melyek ezek?
• Szükségesnek tartjuk a nyug
díjrendszer ismételt felülvizsgála. tát, mert az 1997-es nyugdíjtör
vény általunk bírált hiányosságai
- minden jószándék és reform
kényszer ellenére - már az első
időszakban napvilágra kerültek.
Olyan egyértelmű . szabályozást
tartunk elfogadhatónak (beleértve
az éves emelések módszerét),
amely lehetetlenné teszi a meg
szerzett jogok évenkénti, önké
nyes, gyakran politikai pártérde
kekból kiinduló megrövidítését és
a törvény ·változó értelmezését.
Ólyan ny'ugdíjrendszer kialakítá
sát tartjuk „eurokonformnak",
amely minden állampolgárnak
biztosítja azt az életszínvonalat,
amit munkaviszonyának utolsó
szakában, egy élet munkájával
elért. Pillanatnyi költségvetési
érdekekből vagy más okból nem
érheti hátrányos megkülönbözte
tés az időseket. Hangsúlyozott
követelés: a nyugdíjasok az aktív
. keresókk�I azonos arányban ré-

���ill��---------------NY_UG_DÍJ_AS_OK

Jói az országos érdekegyeztető
tárgyalások negyedik, önálló
résztvevői lehessenek.
e Véleményünk szerint az egy
kamarás parlament, az aránytala
nul magas képviselői létszám
z Idősek Világnapja immáron évtizedes, ENSZ-határo
ellenére sem tudja megje
zat által szentesített emléknap. Október elsején
AZ
leníteni a -különböző
szerte a világban megemlékeznek az idős embe
EGÉSZSÉGÜGYI
társadalmi rétegek
rek társadalmi szerepéről, életük anyagi felté
érdekeit. A pártér
REFORM JELSZAVA
teleiről, egészségügyi, szociális problémáiról és jo
dekek uralják a tör
ALATT BEVEZETETT
gaik védelméről.
vényhozás házát.
VÁLTOZÁSOK AZ
szesüljenek a gazdasági fejlődés Ka p u j á b a n "
Például
jogosan
IDŐSKORÚAKAT EZ
címmel. Egyet
hozadékából.
harcolunk a szom
IDEIG LEGTÖBBSZÖR szédos országok őskiragadott
e Mielőbb napirendre kellene len
HÁTRÁNYOSAN
tűzni az 1998-ban ismételten álla mondat Az egészhonos magyar lako
ÉRINTETTÉK
reform
mosított társadalombiztosítási ala ségügyi
sainak önállóságot kö
poknak ·a járulékfizetők általi tör szükségessége fejezetvetelő jogaiért, de nem
vényes formában előírt ellenőrzé ből:
,,Magyarországnak
tudtuk megoldani a nálunk
sét. Erre az európai nyugati orszá közegészségügyi válsággal kell több száz év óta élő nemzetiségek
gok gyakorlati megoldásai bősé szembenéznie. Ma a férfiak halan parlamenti képviseletét. Joggal
ges tapasztalatot nyújtanak.
dósága több mint kétszerese a 30 vetődik fel a történelmi egyházak
• Az egészségügyi reform jel évvel ezelőttinek". Az idősek és civil szervezetek - közöttük a
szava alatt bevezetett változások mortalitási Fázaléka, illetve egész nyugdíjas érdekvédelmi szerveze
az időskorúakat ez ideig legtöbb ségügyi helyzete is messze rosz tek - beleszólási joga az általuk
ször hátrányosan érintették. A pri szabb adatokat tükröz, mint az képviselt társadalmi rétegek sor
vatizáció, illetve a piaci viszo uniós átlag.
sának alakulásába. Ezért lenne
• Az elmúlt évtizedekben szükség az alkotmányozás felújí
nyok kialakítása az egészségügy
bizonyos területein számos ellent ·hazánkban indokolatlanul nagy tására, és egy új alkotmány előírá
mondást szült, kezdve az inflációt arányú társadalmi polarizáció sainak megfelelő kétkamarás par
messze felülmúló gyógyszerárak ment végbe. A válto�ásók szenve lament létrehozására.
tól, a fogorvpsi ellátáson keresz dő alanyai (a munkanélküliek, az
A javaslatként is felfogható
tül, az irreálisan magas temetési alacsony iskolázottságú nagycsa- követelések nem ünneprontó
szolgáltatásokig. Az új egészség . ládosok mellett) egyértelműen a szándékkal kerültek megfogalma
ügyi miniszter - a betegek és idő mai nyugdíjasok, akik az új viszo zásra. A világnapon mellőzhetjük
sek érdekeit figyelembe véve - nyokhoz már_ nem tudtak alkal mindennapi, rövidtávú gondjain
dicséretes módon próbál intézked mazkodni..
kat, amelyek felsorolására egyéb
ni, de lépten-nyomon az egyéni
A nyugdíjak teljes körű beveze ként sem jutna hely és idő.
érdekek nehezen áttörhető falába tése a jövő. évtől kezdve feltétle
A hosszútávú megoldást igény
ütközik. A gyógyszergyártás ma- · nül kedvező lépés, csak az a gond, lő javaslatok - a jövőre esedékes
gánosítása az előállítástól az ela hogy a nyugdíj melletti korábbi választások figyelembevételével dásig - tetézve a magyar ipar 25-30%-os foglalkoztatás 3-4% arra utalnak, hogy az ENSZ-hatá
érdekeit aláásó gyógyszeripar fel ra csökkent.
rozat nem az öregség öncélú
A világnap is alkalmas fórum dicséretét szolgálja, hanem ünnepi
szabadításával - alapvetően meg
határozza a résztvevők mozgáste annak hangoztatására, hogy a számvetésre készteti, kötelezi
rét.
Munka Törvénykönyve megfelelő mindazokat, akik felelősek az
· A Világbank 2000 júniusában módosításával biztosítani lehetne adott országok idősügyi politiká
egy átfogó vizsgálatot tett közzé azt, hogy a nyugdíjas érdekvédel jának kialakításáért.
„Magyarország az Európai Unió mi szervezetek választott képviseK.D.

A

,
Hegyóriás alatt

Ajánlat

Részben a spanyol kormány javaslatára, részben az Észak- és Dél
Európa közötti áruforgalom növekedése miatt a francia kormány egy elő
zetes tanulmány kidolgozását rendelte el, a Pireneusok középső része
alatt építendő alagút számára.
Ez az alagút mintegy 50 km hosszúságú lenne, és főként a „gördülő
országút" (kamionok fuvarozása vasúti kocsin) forgalmának lebonyolítá
sára szolgálna. A költségeket az előzetes számítások alapján kb. 5 milli
árd Euróra becsülik.
Míg a t_von-Turin közötti, az Alpok alatt tervezett vasúti alagút megépí
tése az Olaszországban történt politikai változások következtében meghi
úsulni látszik, addig a spanyol kormány megbízhatG partnernek bizonyul
hat ebben a kérdésben. A francia-spanyol miniszteri értekezleten, július
11-12-én Toulouse-ban megerősítették a szándékot a két ország részéről
az alagút megépítésére, Perpignan és Figueras között.

A kínai főváros, Peking agglomerációjának (10,5
millió lakos) tömegközlekedési ellátottsága a vilá
gon a legszegényesebb.
A város jelenleg csak 54 km metróhálózattal
rendelkezik, amely két vonalból áll. Az elsőt
1969-ben, a másodikat 1984-ben építették. A
város vezetősége 15 vonalból álló, 400 km hosz
szúságú vonal megépítését tervezi. A hét év múl. va sorra kerülő olimpiai játékok idejére ezt a prog
ramot végre akarják hajtani. Egy kanadai vállalkozói
csoport szándéknyilatkozatot írt alá egy 15 km hosszú
ságú új vonal építésére, amely a központi pályaudvart köti majd össze a
jövendő olimpiai faluval. Ez a beruházás kb. 10 milliárd frankot tesz ki.
Ajánlatot tettek gördülőanyag szállítására is.

Forrás: La Vie du Rail

Hajós Béla
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tott be. Azon sincs, hogy több bér jár a vasu
tasoknak, és hogy a bértarifa-tárgyalásokat a
MÁV vezetése szabotálja. A megoldás mód
jában viszont lényeges a nézetkülönbség. A
három vasutas szakszervezet és a
A ligás VDSZSZ „hangos kiáltásai" az VSZ és a MOSZ a kemény szakmai alapú
·
MÁV (kormány) 1999 év végi és előző években sem hoztak eredményt a értékelés mentén a vasutasok 'helyzetének a
2000 év eleji - talán a rendszervál vasutasságnak. Sőt! A valós, fontos ügyek
jobbítását látja fontosnak. A megállapodá
tás óta országosan is a legkemé megoldásának lehetőségét inkább alaposan sok módosítását kívánja elérni, nem veszé
nyebbnek mondható -konfliktusát a sza aláásták. (Ki az oka egyrészt a VÉT érték
lyeztetve a meglévő, de az idő múlásával
kértő, hozzáértő szem kristály tisztán látta.
vesztésének?)
átértékelődött
2000. évi eredményeket.
Az értékelések - amelyek érzelmektől,
2001. augusztusában azonban „más fontos
A VDSZSZ felrúgná a megállapodások
szubjektivitástól sem mentesen jelentek
meg - összességében a konfliktust magát tényezők" is motiválhatják a „harcosságot". egy részét, és a nulláról kezdené a tárgyalá
Itt van például a VDSZSZ részéről a sokat. Világos a különbség.
fontosabbnak tartották,
mint
sajtó nyilvánosságával is hirde
A harcosnak tűnő kiálláshoz még egy
annak eredményeit. Pedig vol
A
tak eredmények! A megálla
tett egyesülési szándék a megjegyzés. A felmondási idő decemberben
LIGÁS VDSZSZ
podások a vasutasság
VSZ-szel, amit a VSZ vi- jár le. Az ÜT választás novemberben van.
számára több pozitív ga
.,HANGOS KIÁLTÁSAI"
szont cáfolt. A VDSZSZ Az új megállapodásokat 2001. január 20-25ranciát
rögzítettek,
11 év alatt nem tudta ki ig kellene megkötni. Tiszta a kép. Most kell
AZ
ELŐZŐ
ÉVEKBEN
SEM
amelyek ma is fennáll
szélesíteni tömegbázisát, ígérni, a teljesülés már nem számít. A VD
HOZTAK
EREDMÉNYT
nak, igaz módosításuk
A VASUTASSÁGNAK. SŐT! de szakosodott az „ön SZSZ ezt már ki is mondta az „állomásfő
időszerűvé vált a külső
magáért balhé" irányelv nökségek valamennyi dolgozójához" inté
és belső körülmények
A VALÓS, FQNTOS ÜGYE!{ re,
ami inkább taszít, zett levelében: eredménytelen tárgyalásai
változása miatt.
MEGOLDASANAK LEHETO- mint vonz.
kért a VSZ lesz a felelős.
Az ország közvéleménye
SÉGÉT INKÁBB ALA
Jön a novemberi üzemi
is értesült az „új helyzetről",
A VDSZSZ néhány ve
tanácsi- és munkavédelmi
POSAN ALÁ
amelyben semmi meglepő
képviselőválasztás. Sokan úgy zetőjének a pozíciót megtartó harca a
ÁSTÁK
nincs. A VDSZSZ a tőle megszo
látják, hogy az egyesülési kísérlet tőlük megszokott eszközökkel ismét el
kott módon, az előző években is alkal
kudarca miatt a VDSZSZ újra a „vasutasság kezdődött.
mazott taktikáját elővéve, belekiabált a poli védőangyala" színében akar feltűnni, na nem
A higgadt, bölcs döntések felelőssége, a
tikailag csendesnek nem mondható világba, másért, csak az ÜT-választási szavazatokért.
vasutasok közösségének az érdekvédelme
a megállapodások, illetve azok egy részének
Az a tény, hogy a MOSZ-VDSZSZ-VSZ továbbra is a VSZ-re és ·a MOSZ-ra hárul.

MÉRLEGELÉS

Kinek az érdeke?

A

Kollégák!

,AZ.,,ÖNMAGÁÉRT BALHÉ" INKÁBB TASZÍT, MINT VONZ
felmondásával fenyegetőzött. Jó húzásce ez
a má�k két reprezentatív szakszervezettel
való'=egyéztetés nélkül? Nem valószínű!
Ugyanis világos lett mindenki előtt, hogy az
előző háromnegyed év szakszervezeti egy
ségszólamai semmit sem értek. A „kiugrási
kísérlet" is sánta, mert sem a legerősebb
MOSZ, sem a legnagyobb VSZ nem jutott el
a VDSZSZ által képviselt szélsőségekig.

Szabad tér

A

társszakszervezetek közötti véle
ménykülönbség láttán, hallatán
sok olvasónk ragadott tollat vagy
telefonkagylót, hogy a maga véle
kedését megossza a többiekkel. Íme
néhány markáns észrevétél.

1. ,,A VDSZSZ ne beszéljen a múnkaügyi
kapcsolatok állapotáról a MÁV-nál. Arra sem
volt képes, hogy egy oldalegyeztetést kezde
ményezzen a YSZ-szel és a MOSZ-szal. Sem
mit nem tanultak az eltelt 10 év alatt.
2. ,, ...Érdekvédelem vagy öntömjénezés?!, ..
Ténylegesen módosítani kellene a megállapo
dásokat. A vasutasok többet és jobban dolgoz
nak, a pénzük kevés. A nagyfőnökök elviszik
a haszon nagy részét. Mégsem fogadható el a
VDSZSZ véleménye és magatartása. A biztos
kevés még mindig jobb a bizonytalan több
nél. A megállapodások módosítását, a vasuta
sok juttatásainak, bérének emelését kell
követelni. Á lljanak ők is a VSZ és a MOSZ

Mi azt valljuk, hogy a tagság, a vasutasság
egyeztetésére augusztus 31-én is csak a VSZ
kezdeménye'.?�sére került sor,- nem vélet,len. érg.eke előbbre való a felszínes keményke
A VDSZSZ vezetőségének radikális része dé�pél, a magamutogatásnál.
még a lehetőségét sem akarta meg�dni
annak, hogy a másik két reprezentatív szak
szervezet észérveit is meghallgassák, mielőtt
,,betörik a kirakatüveget".
Azon nincs vita a felek között - az oldalon
belül -, hogy a MÁV mit és hogyan nem tar-.
mellé! Mostani magatartásuk árt a vasutasoknak!"
3. ,,Igaz-e, hogy fegyelmi vizsgálat van a
gazdálkodásirányítási rendszer (GIR) működésképtelensége miatt, és hogy a vasút vezetése újabb döntést hozott annak újraindításáról?"
4. ,,A ROLA vonat kelenföldi balesete a
veszprémi teher kisiklása és a minden napra
jutó műszaki fejlesztés hiányát igazoló esetek
mind mind vasúti beruházásokért kiáltanak.
Önök, VSz, mit tesznek érte?,,
. 5. ,,A VDSZSZ megkezdte az ÜT-kampányt.
Mivel a Márkusék nem voltak hajlandóak
egyesülni velük, amivel elkerülhették volna az
ÜT-választási vereséget, most támadnak. A fel-hajtást önmagukért teszik, nem a vasutasokért!"
6. ,,Szomorúnak tartom, hogy a VDSZSZben a józanabb gondolkodásúak nem tudnak ·
felülkerekedni néhány radikális önmutogatásán. A szakmailag megalapozott javaslatok
segítenek a yasutasoknak, de amit ők csinájnak, az nem."
7. ,,Úgy hírlik, hogy a VDSZSZ-ben minimális többséggel szavazták meg a megállapo-

<lások felmondását. A B.B.P. és a G.I.
keménykedése, szokásos stílusa kényszerítette ki a döntést. Talán ott is felébredtek néhá
nyan?"
8. ,,Nem szép dolog, hogy a MÁV nem veszi
komolyan a VDSZSZ-t. Ennek érdekében persze ők tették a legtöbbet. Be kellene fejezni a
botránypoliti�álást, akkor többre jutnának."
9. ,,A MAY vezetése visszaél munkaadói
helyzetével. Eziel a stílussal, hogy nem akar
tárgyalni, önmagát járatja le. Az eddigi biza!
matlanságunkat csak erősítette jelenlegi magatartása."
10.. ,,A vezérigazgató felelőssége egyre
súlyosabb, mivel nem lép fel a készülő konflik
tus megelőzése érdekében."
11. ,,A feszültségkeltésben vajon ki segíti a
VDSZSZ-t a MÁV előkelőnek látszó köreiből?
Ki a súgó?"
12. ,,A VDSZSZ felmondási fenyegetőzése
ügyében a másik két reprezentatív szakszerve
zet (VSZ, MOSZ) miért nem próbál jobban
hatni rájuk? Ók kilencen, akik ezt eldöntötték,
jól ellesznek KSZ nélkül, de az 54 ezer vasu
tasnak hiányozni fog."
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A Vasutasok Szakszervezete tárgyalási javaslatai
a MÁV Rt. és a reprezentatív szakszervezetek
között 971/2000. szám alatt kötött Hároméves
megállapodás továbbfejlesztésére

A

Vasutasok Szakszervezete a Há
roméves· megállapodás időará
nyos eredményeivel elégedetlen.
Annak érdekében, hogy az ér
vényben lévő megállapodás a hátralévő
időszakban az aláíró felek elvárásainak
megfelelően működhessen, a kritikai ész
revételek mellé az alábbi javaslatcsomagot
tesszük le (és egyben kezdeményezzük az
arról való tárgyalások megkezdését).

■ Szociális kérdések:

:- Az elmúlt években a MÁV Rt-nél tömeges
munkakör összevonások történtek, nőtt a munka
vállalók fizikai, pszichikai terhelése, valamint a
munkavégzés egyéni felelőssége. Ezzel egyidő
ben jelentősen nőtt a vállalati hatékonyság. Min
dez indokolttá teszi a béren kívüli juttatási rend
szer felülvizsgálatával, átalakításával egyidejűleg
annak növelését.

Jelentősen nőtt a vállalati hatékonyság

■ Bér és jövedelem:

A
- A 971/2000-es megállapodás
JAVASLAT
egészüljön ki a MÁV Rt. által. a
- A vasutas munkavállalók re
munkavállalók munkakörülmé
álkereset-növekedése 2001-ben
CSOMAGOT
nyeinek javít4sára fordított ösz
és 2002-ben a nemzetgazdasági
A VSZ TÁRGYA
szeg évenkénti egyeztetésével
mértéken realizálódjon,
LÓDELEGÁCIÓJA és a felhasználás rendszeres fél
- Az alábbi megállapodások
SZEPTEMBER
évenkénti bemutatásával.
időbeli hatályát ki kell terjeszte4-ÉN A VÉT-EN
ni az új alapbér besorolási és bér
tarifa-rendszer hatálybalépéséig:
ÁTADTA

- A teljesítmény és balesetmentes
ségi jutalom alkalmazásáról szóló K 971/
3/2000. sz. megállapodás,
- A Biztosítóberendezési Szakszolgálatnál
alkalmazott teljesítménybérezési rendszerről szó
ló K 971/4/2000. sz. megállapodás,
- A Pályafenntartási Szakszolgálatnál rend
szeresített teljesítménybérezési rendszerről szóló
K-971/5/2000. sz. megállapodás.
- Az előbbi megállapodásokkal érintettek
körének bővítése mindazokkal, akiknek a munka
köre a balesetmentességhez kapcsolható, illetve
munkakörükre teljesítménybér alkalmazható.
(Részletesjavaslatunkat a napirend tárgyalásakor
terjesszük elő.)
..:. Az új bérbesorolási és bértarifa rendszer lét
rehozása és bevezetése 2002. január l-ig.
Thljesítmény-ösztönzési rendszer indítása
2002. január l-től, ennek MÁV hálózati, szakági
és munkahelyi kidolgozása kezdődjön meggyor
sított ütemben.
- A K 971/2/2000. sz. megállapodásban meg
határozott vasutasnapi jutalom mértékének fele
melése 6%-ra.

■ Vasúti reform:

- A MÁV Rt-t érintő vasúti reform koncepció
változásainak írásos bemutatása és a reprezenta
tív szakszervezetek bevonása a Reform Bizott
ságba, (Reform Tanácsba), a megállapodásnak
megfelelően.

■ Foglalkoztatáspolitika:

-A MÁV vezetése a K 971/1/2000. sz. megál
lapodás 4. pontjának 3. bekezdését a végrehajtó
szolgálatnál foglalkoztatottakra vonatkozóan
nem érvényesíti, (felmondási stop).

-A MÁV Rt. vezetése mint munkálta
tó a valamennyi a munkavállaló számára hát
rányos Kollektív Szerződés-módosító javaslatát
vonja vissza.
- Kerüljön sor _a Kollektív Szerződésben sza-

bályozott fix összegű pótlékok, juttatások és dí
jak korrekciójára a 2000 évi 4,4%-os, valamint
az ez évi 2,5%-os mértékben (6,9%).
-A törvényes napi munkaidő további csökken
tése 36 óráig (részletes javaslat a napirend tárgya
lásánál).

■ Munkaügyi kapcsolatok:
- Szükségszerű a vállalati munkaügyi kapcso
latok konszolidálása, a sztrájk alatti „háborús"
állapotok további MÁV általi fenntartása hitelte
lenné teszi a vasúti vezetését a munkavállalók és
az ország közvéleménye előtt.
- Az európai uniós csatlakozás előkészítésére
be kell indítani a Szociális Fórum intézményét,
melynek résztvevői a _szociális partnerek.

■ Minimálbér:

-A 2002-től várható, megnövelt minimálbérre
való ráállás előkészítéséről, a jelentős torlódás
elkerüléséről és a helyzet Rt-n belüli kezeléséről
október l -től kezdődjenek VÉT tárgyalások.
Budapest, 2001. augusztus 29.
Vasutasok Szakszervezete·
A fenti javaslatcsomagot a VSZ tárgyalódelegá
ciója szeptember 4-én a VÉI-en átadta.

Ismét együtt!

8ciiU,ti .��hlti t�Utkczé 2001
ik alkalommal rendezzük meg
erületén dolgozó munkatársak
, züreti Baráti Találkozót
ok, 2001. október 7.)

'i ott volt tavaly a hagyományteremtő ren
ényen, az tudja, miért érdemes részt venni,
a. találkozás, a kötetlen baráti
Ha,: · · ely okból nem tudtak
tőség!
nk, amikor a hétkö.zna
a kihívások megoldásá
vállalók, tisztségviselők
eszéde, az információ és
· e. Ez a rendezvény az
�k ékes bizonyítéka!
..--.. e'toség az üzemi tanácsi vá
·1kozásra, ahol mi biztosítjuk a
gulati elemeket.
►-� ·
Keressék a
Öt a szakszervezet vezetőjénél,
titkáránál.

További információ és jegyigénylés a Mérnökök és Teéhnikusok
Szabad Szakszervezete irodáján, a 333-6594-es telefon- és faxszámon.

Szeretettel meghívunk és várunk mindenkit!

A szervezők
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Kétség beesett segélykiáltás!

magyar munkavállalóknak a rend egyeztetési határidő úgyis eltelh etett volna,
szerváltás óta soha nem volt na hogy szób a sem állnak a fiúkkal. Ez persze
gyobb szüksége az összefogás nem lett volna jó. Azontúl farkast lehetett, kel
ra, mint napjainkban. A szakszer lett kiáltani és a saját maguk által előidézett,
egyre kilátástalanabbn ak tűnő hely
vezetek egyesülését hirdetők tudják
zetben gyor san b űnbakot kellett
ezt, de igazán nem akarnak válNAGY
ker esni.
toztatni a helyzeten. Így tett a
A konfliktu s elején több
A BELSŐ
Ligához tartozó VDSZSZ is,
meghívást kaptunk a Du
amikor a nagy lufit fel
NYOMÁS A FOLYA
na Televíziótól és az
eresztette augusztus kö
MATOS KUDARCOK,
MTV- l -től is, de nem
zepén, - mondván: csak

szerint a tag addig kell a VDSZSZ-ben, amíg
az ÜT-választáson rájuk szavaz. Utána mehet,
sőt az a jó, ha megy, mert akkor nem pa
naszkodik, és főleg nem kér segélyt. Ezen ars
poetica után világos, hogy a segéd azt sem
tudja, hogy ki a tag, azt pedig főleg nem, hogy
ki a potyautas. Na de vissza a 2. sz. segély
kiáltá shoz ! A segéd valótlanságokat állít. A
tények:

A

1) A VDSZSZ a sajtóban megüzente a Há
roméves megállapodás felmondását.
2) Ezután Gaskó telefo non felhívta a VSZ-t, és
személyesen is felk ereste a kollégákat.
3) Közöltük vele, hogy a VSZ szeptember
közepén értékeli a megállapodásokat, utána
les zünk tárgya lás os helyzetben.
4) Ő k érte, hogy segítsük a MÁV-VDSZSZ tár
gyalá sok megkezdését.
5) Közöltük, hogy augusztus 29-ére előrehoz
zuk az értékelést, addig megfigy előként ve 
szünk részt az egyeztetésen.
6) Újabb könyörgés Gaskó részéről, majd a
szokott stílu sú fenyegetőzés : ,,ezt nagyon
m�g fogjátok bá nni".

A TÉRVESZTÉS MIATT
éltünk a lehetőséggel,
A VDSZSZ-BEN. A MÁV RT. mert azt gondoljuk,
denki alszik.
hogy a vasutasság ér
NEM ÁLLT SZÓBA A
A vágyat megszépítik a
dekét jobban meg l ehet
FIÚKKAL,
AMI
A,
rvJUf'JKÁL
valóságot. Ok ébredtek későn.
védeni, ha nem fröTATOI MEGITELES
csögünk - mint ahogy
A VSZ július, augusztus során
„ÉRDEKES
a Hároméves megállapodás féltette ezt más - feleslegesen
idős értékelésén dolgozott. Persze
a nyilvánosság előtt. A
SZINTJE"
ő van talpon, más min

nem az elefántcson t-toronyb a zárkóz
va, a bölcsek kövén ülve, hanem több mun
kahelyet felkeresve, a munkavállalókkal, a
végrehajtó szolgálati főnökökkel konz ultálva.
A VSZ-tagságra, a vasutasság széles kö
reinek véleményére támaszkodva - az előző

nyilvá n osság előtt

zajló sz ak
oldalvita pedig kifej ezetten
árt a munkavállalói érdek érvényesítésnek.
Befelé, a tagság és a vasutasság felé pedig a
VDSZSZ tisztességtelen támadása miatt va
gyunk kénytelene k tisztázni a helyzetet. A tészervezeti

PERSZE
IGAZ, AMI IGAZ:
ROMBOLNI KŐNNYEBB, MINT
ÉPÍTENI...
.
�
'

1

gyakorlatának megfelelően - szeptember nye k mások, mint a kétségbeesett se gélykiáltó Kollégák! A VDSZSZ úgy tűzette ki az
közepére terveztük az értékelést és az őszi tár- rémálmai, vádjai.
újabb és újab b tárgyalásokat, hogy Gaskó tudta,
gyalási csomag összeállítását.
a VSZ csak 29-e után vesz részt érdemben a tár
A VDSZSZ „átmeneti feltámadására" tekin- 2. sz. segélykiáltás. Na de a baj gyalásokon.
tettel, , és hogy segítségükre legyünk, hoztuk ennél is nagyobb lehet a VDSZSZ háza táján,
Ezután már vártuk a rágalomhadjáratot,
előre az Elnökség és az Érdekegyeztető Bi- ha már az említésre sem érdemes nevű segéd is amely folyamatosan megmutatja a VDSZSZ
zottság együttes ülését augusztus 29-ére. beáll a VSZ elleni gyűlölethadjáratba; Azt a egyes szélsőségekre hajlamos vezetőinek az
Tettük ezt azért, mert a MÁV Rt. - álláspontunk tényt, hogy a VDSZSZ-nek nemhogy a arcát. Nagy a belső nyomás a folyamatos ku
sze rint jogellenesen - nem áll szób a a
potyautasok, a tagság sem számít, régóta darcok, a térvesztés miatt a VDSZSZ-ben. A
VDSZSZ-szel, mondván, csak akkor tárgyal, tudjuk. B.B.P. már az 1995-ös üzemi tanácsi MÁV Rt. nem állt szóba a fiúkkal, ami a
ha minden reprezentatív szakszervezet ott lesz választás előtt kifejtette „b ölcseletét", mely munkáltatói megítélés „érdekes szintje".
a me�beszélésen.
A segéd pedig nem olvasta a
SaJ nálato s, hogy a VDSZSZ elVDSZSZ irományt, amelyben a
0
r � \;LÚ I
I
I,
nöke a sajtó� keres�tül üzente ��g, 1
felmondás kilátásba helyezése sze
.
J ·
n tirrIE.'
,hogy a megallapodas felmondasara
'11' ---{/ _ ,Q repelt, némi alkalmatlan módo
._;,
_
készül. Ezt követően rövid tele
sítási java slattal.
Megrendelem a Magyar Vasutas újságot
fonbeszélgetésben Gaskó lsvánnak
Augusztus 31-én - a VSZ-ben
elmo ndtam, hogy csak m egfigye - .
tartott
, ,,ingyen tanfolyamon",
egy évre
lóként leszünk jelen a tárgyalá so
egyeztetés en mondtuk el a
kon, mivel 29-én lesz érdemi döntés ,..
hősjelölteknek, hogy a
1 példányban.
a VSZ-ben. Gaskó tehát előre tudta,
�--�
konstruktív tárgyalásokon
MEGÉRI
hogy mire számíthat. A MÁV persze
átfogó javaslatokat, job 
továbbra sem tárgyalt. Ekkor jött
bító indítványokat szok
A megrendelő neve: ______ MEGREN•
B.B.P. ,,Sürgős, azonnal felbon
tak tenni, persze olya
DELNI
tandó", valamennyi dolgozóhoz innokat, ame lyek szakmai
AVSZ
tézett kétségbeesett segélykiáltása.
lag is megállják a helyüA „műremek" meg is állapítja a
ket.
Postacíme:
LAPJÁT
VSZ felelősségét abban az ügyben, ._
A lap olvasói közül azok,
amelyne k eljárásjogi oldaláról Gasakik látták a szeptember 3-i Nap
kó István már réges-régen tudott.
TV, Duna TV és MTV-1 adását,
'
'
,. �-----------------�
Mint ahogy azóta kiderült, a VSZ J
láthatták, hogy ki, mib ől volt fel
döntésre jogosult személyei semmit '' Aláírás{
készült. A VSZ nemcsak a sérel'-e"'�----------------� meket sorolta, ahogy ezt Gaskó
sem értékeltek át a B.B.P. fe l
szólítására, csupán a hatályos belső
tette, hanem a vasutasság számára
' A megrendelőlapot az alábbi címre
szabályait tartották be a szakszer- , ·
előnyös módosítást favorizá lta a
· kérjük eljuttatni:
vezetüknek, szuverének maradtak,
MOSZ-szal együtt. Persze igaz,
és n em fogadták el a VDSZSZ
'. Magyar Vasutas Szerkesztősége
ami igaz : rombolni könnyebb,
kén yszerét. Miért volt szükség a
mint építeni ...
· 1068'Budapest, Benczúr u. 41.
segélykiáltásra? Azért, mert az
Dr. Márkus Imre
é ve k
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Elt két évet...
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Kiszámítható véget ért a MÁV
és a VDSZSZ közötti vircsaft

ekövetkezett amire számítani
lehetett. A VDSZSZ december 31-i
hatállyal felmondta a MÁV Rt.
munkavállalóinak foglalkoztatásáról és bérezéséről szóló ún. hároméves
megállapodást. Hogy miért lehetett számí
tani a VDSZSZ lépésére?

Azért, mert a felmondás kapcsán előállott
helyzet mind a MÁV, mind pedig a VDSZSZ
vezetőinek megfelel.
Már önmagában az is tanítani való, hogy a
két érintett fél hogyan vetett be minden esz
közt annak érdekében, hogy a Vasutasok
Szakszervezetét és Mozdonyvezetők Szak
szervezetét, de YDSZSZ különösen a VSZ-t,
kiáltsa ki bűnbaknak a már előre eldöntött
végkifejletért.
Mind a MÁV, mind a VDSZSZ mindent
megtett azért, hogy a Kollektív Szerződés

által a felmondás előfeltételeként rendelke
zésre álló határidő érdemi tárgyalások nélkül teljen el.
Természetesen mindkét fél telekürtölte a
magyar sajtót azzal, hogy cselekedeteiket
kizárólag a MÁV és annak munkavállalóinak
érdeke vezérli, miközben a legfontosabb el
döntendő kérdésnek azt tekintették, hogy
milyen formában: VÉT keretében, vagy
azon kívül nem hajlandók egymással szóba
állni.
A helyzet persze nem változott, hiszen a
felmondás ellenére december 31-ig él a
hároméves megállapodás, amely idő alatt a

MÉ
_ R
_ L_EG_ EL_ÉS

MÁV vezetése kedvére folytathatja a kor
mányzati segítséggel folytatott szakszerve
zet-ellenes játékait, a VDSZSZ pedig a tőle
megszokott módon hangerővel megpróbálja
pótolni annak a szakmai munkának a hiá
nyát, amely korábbi alelnökének Enzsöl
Róbertnek a távozása óta jellemzi a YD
SZSZ-t. Hiába, hamarosan itt vannak az
üzemi tanácsi választások és a hírek szerint
a VDSZSZ-nek van miért aggódnia.
Természetesen vannak a MÁV-nak munka
vállalói is, sót létezik még maga a cég is,
még ha ez az egész nem is róluk szól. Ennek
ellenére biztos vagyok benne, hogy az elkö
vetkező időben sokat fogjuk hallani mindkét
féltől, hogy szeretnének tárgyalásos úton
megállapodni annak ellenére, hogy feljelent
getik e$ymást a bíróságon. Pedig tényleg
van MAY és vannak munkavállalói is. Jó
lenne végre tenni értük valamit. Az elmúlt
két évben ez nem nagyon jött össze, pedig
munkabéke volt.
Pa.Ad.

A FELMONDÁS ELLENÉRE DECEMBER 31-IG
ÉL A HÁROMÉVES MEGÁLLAPODÁS
sül, így azt a VÉT-nek tárgysorozatba kell ven
nie.
A helyzet rendezése érdekében a VSZ külön
levélben kérte, a MÁV Rt. Vezérigazga
A VSZ a nyár folyamán aktív párbe
tóját, hogy a VÉT-en személyes
BÉRTARIszédet folytatott a tagsággal a témá
jelenlétével segítse a konjl.iktus
FA
NINCS,
JÓLÉTI
ról.
kezelését.
T isztségviselőink a vasutasság
RENDSZER NEM
• Sajnálatos módon K ukely
azon elvárását közvetítették fel
KERÜLT ÁTALAKÍTÁSRA vezérigazgató úr távolmaradt
énk - tekintettel a kedvezőtlen
VASÚTI REFORMRÓL NEM a VÉT-ről, ho)qtt a, !Jely3s-et ezt
Mt változásokra - hogy a meglé- ·
TUDUNK, VAGY KÉSIK, A megkövetelné.
vő védelmet (KSZ) és bérgaran
Vasutasok Szakszervezete
MUNKAÜGYI KAPCSO nemA mindáron
ciákat (lásd visszamenőleges bér
kívánja fenntar
korrekciók) megőrizve próbáljon a
LATOK MÉLYPON
tani a hároméves megállapodást.
VSZ számukra jobb helyzetet elérni.
TON VANNAK
A bérmegállapodás bár teljesült a
Szakszervezetünk
Erdekegyeztető
nemzetgazdasági ez évi átlagos bér
Bizottsága és Elnöksége szeptemberre
növekedés a vasúti 11,25% -ot meghala
tervezett értékelését - a VDSZSZ által teremtett
dóan 16% körül alakul.
helyzetre tekintettel - előrehozta, és augusztus
A megállapodás többi pontja pedig időarányo
29-én kialakította álláspontját a hároméves meg san is deficites. (Bértarifa nincs, jóléti rendszer
állapodás teljesítéséről.
nem került átalakításra vasúti reformról nem
A testületek elégedetlenek a teljesítéssel.
tudunk, vagy késik, a munkaügyi kapcsolatok
Az EB és az Elnökség a tagság és a vasutasság mélyponton vannak).
elvárásait messzemenően figyelembe véve a
A VSZ bízik abban, hogy a munkáltatóval tör
megoldást a módosítási javaslatok kidolgozásá ténő tárgyalások eredményeként a Hároméves
ban látták (lásd VSZ javaslatcsomag)
megállapodáson nyugvó munkabéke valós tarta
A kialakított javaslatcsomagot a VSZ VIII. 31- lommal a továbbiakban is fenntartható marad.
én oldalegyeztetésen ismertette a MOSZ-, és a
• Szakszervezetünk lapzártakor a konf1ik
VDSZSZ vezetőivel, a tárgyaló delegáció ezt
tus kezelése érdekében vezetői szintű
követően szeptember 4-én adta át a munkáltató
külön egyeztetést kezdeményezett a MÁV•
nak a VÉT-en.
VDSZSZ, MOSZ, VSZ részvéttel, de a
Tekintettel arra, hogy javaslatcsomagunk kol
VDSZSZ elnöke a találkozót lemondta.
lektív megállapodásos kezdeményezésnek minőVarga Gyuláné

1 AZ ÉRDEKVÉDELEM IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI ÉS HÍREI:
• Nyári szünet nélkül - amire a tízéves fennál
lása óta nem völt példa - folytatta munkáját a
Vasúti Érdekegyeztető Tanács. Eredménytelenül.
A legutóbbi tudósítás óta tíz VÉT ülésre került
sor, melyen többségében a vállalati kollektív
szerződésről folyt az egyeztetés.
• KSZ: A formai módosításokon ·túl érdéini
közeledés egyedül a KSZ 40 §-ban történt.
Ennek lényege: a 12· órás fordulós munka
rendű, személyes szolgálat átadás - átvétel
re kötelezett munkavállalók - ha munkakö
rük nem minősül készenléti jellegűnek,
második munkaközi szünete megszakítja a
munkaidőt, annak nem része. Így a 12 óra 20
perces munkahelyi jelenlétből 12 óra a mun
kaidő. A 20 perc munkaközi szünet idejére a
személyi alapbér 175%-os díjazása járna.
• A KSZ többi erősen vitatott pontjában érde
mi közeledés nem történt. (Készenlét prob
lémája. helyettesítés megszüntetése).
A KSZ módosítás aláírására nem került sor.
• Hároméves megállapodás: Elérkezett a
Hároméves megállapodás félidős értékelé
sének ideje.
Az aláíráskor, 2000. február 22-én abban álla
podtak meg az aláíró felek, hogy félévente a
VÉT-en értékelik az időarányos teljesítést. Ennek
ellenére a Vasúti D olgozók Szabad Szakszerveze
te a két társ reprezentatív szakszervezettel való
előzetes egyeztetés nélkül augusztus 13-án eljut
tatta 1282/2001 sz. levelét a MÁV-nak, a MOSZ 
nak és a VSZ -nek, amelyből megtudtuk, hogy fel
kívánja mondani a hároméves megállapodást,
mert elégedetlenek a MÁV általi teljesítéssel.
• Az együttműködés minimumát is nélkülöző
VDSZSZ eljárást a VSZ nehezen tudja
összeegyeztetni a VDSZSZ ez év májusban
hangoztatott és sürgetett fúziós (egyesülési)
kezdeményezésével. V isszatérve a hároméves megállapodáshoz.

Minden családi pótlékban részesülő megkapja
a 4000 Ft-os kiegészítést?
A munkavállalók tömegesen érdeklődtek az egyszeri 4000 Ft-os családi pótlék kiegészítés
kifizetésének idejéről.
A Vasutasok Szakszervezete a Szociális és Családügyi Minisztériumtól azt a tájékoztatást
kapta, hogy csak azok részesülnek egyszeri 4000 Ft-os családi pótlék kiegészítésben, akik
az önkormányzattól - már augusztus hónapban is - kiegészítő családi pótlékban részesülnek.
. A kiegészítő családi pótlék jövedelem határa 18.31 0 Ft/fő/hó.
BGy.
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Az érdekvédők nem
maradhatnak ki a törvényalkotásból
- hangsúlyozza Szalayné Pásztor Gabriella, a Bányász Szakszervezet alelnöke
- Régóta ismerjük egymást. Tudom, hogy ifjú
korod óta politizálsz. Mit tartasz a politikáról?

- A politikát elsősorban az érdekek, kevésbé az
elvek befolyásolják. Mai tapasztalataink is azt
bizonyítják, ha jobban érvényesülnének a politi
kusokat mozgató elvek, akkor kisebb lehetősége
lenne a visszaéléseknek, a botránypolitizálásnak.
- Szerinted melyek a mai politikai élet tó
jellemzói?
- A megosztottság, az egymásra mutogatás és
az egyéni érdekek túltengése, tisztelet a kivétel
nek. Ez a politika viszonylag szúk rétegnek szól,
keveseket érint, az emb�rek többségével nem is
akarják megértetni. Hiányolom, hogy a jelenlegi
politikának nincs jövőképe.
- Mi a véleményed a kormány szakszervezet
politikájáról, ha egyáltalán van neki ilyen?

- Igazából nincs szakszerv.ezet-politikája az
Orbán-konnánynak. Ennek az is oka, hogy a
magyar társadalomnak az emberek fejében nem
vált szerves részévé a szakszervezeti mozgalom.
Eléggé elterjedt nézet n4lunk, hogy tulajdonkép
pen szakszervezetek nélkül is meglehetnénk,
ellentétben például a németország_i és ausztriai
helyzettel és tapasztalatokkal. Ennek egyébként
maguk a szakszervezetek is okai. Mivel általában
a szakszervezetek baloldali értékeket képvisel
nek, a jobboldali konnány intézkedései, állásfog
lalásai, m!!gnyilatkozásai szakszervezet-ellene
sek. Számtalan tény bizonyítja ezt a társadalom
biztosítási önkonnányzatok megszüntetésétől a
Munka Törvénykönyvének módosításáig.
- Lehet-e, kell-e tehát politizálni a szakszerveze
teknek?
- Egyszerűen nem tehetik meg a szakszerveze
tek, hogy ne politizáljanak. Szerintem gyakran
keveredik a pártokkal való kapcsolattartás a poli
tizálással. A szakszervezet akkor is politizál, ha
kollektív szerződést készít, ha béremelésekért
küzd, nem beszélve arról, ha sztrájkra kényszerül,
hiszen akkor munkaharcba hívja tagságát, az
embereket, vagyis valamiért és valami ellen fel
lép. Ez pedig a politizálás a javából, mert enélkül
nincs érdekérvényesítés. Akkor is politizál a
szakszervezet, ha a vezető testületekben döntése
ket hoz, vagy kongresszusi programokat fogad el.
Mindez nem pártpolitizálást jelent, hanem szak
szervezeti politizálást.
- Milyen legyen a szakszervezetek kapcsolata a
pártokkal?

- Azzal nem értek egyet, hogy semmil:Yen kap
csolat ne legyen közöttük. Azt sem helyeslem,

lényeg az, hogy a szakszervezeti vezető élvezi a
tagság bizalmát. A kívánatos az lenne, hogy
minél több ·szakszervezeti tisztségviselő
kerüljön be az országgyűlésbe, s alkossanak szakszervezeti frakciót,
amelyben megjelenítik a munka
ELÉGGÉ
vállalók, a nyugdíjasok sajátos
ELTERJEDT
érdekeit.

POLITIZÁLJANAK-E
A SZAKSZERVEZETEK?

hogy a szakszervezeteknek
egyforma távolságot kell tar
taniuk a pártokkal. A politi
kai pártok meghirdetik a
NÉZET NÁLUNK,
maguk programjait, s
- Milyen gondolatokat, tenni
HOGY TULAJDON
nekünk azokkal kell együtt
valókat hív eló benned az a
Ínúködnünk, amelyek fel KÉPPEN SZAKSZER tény, hogy jövó tavasszal par
vállalják és megvalósítják a
lamenti választások lesznek?
VEZETEK NÉLKÜL
bérből és fizetésből élők, a
IS MEGLEHET
nyugdíjasok érdekeinek kép
- Év végén kongresszust tart a
viseletét, és lehetőséget kínálnak
NÉNK
Bányász Szakszervezet. Ezen a
a szakszervezetek működési felté
fórumon programot fogadunk el,
teleinek javításához. Mivel a jelenlegi
amely többek között tartalmazza azokat a
konnány ném mutatott hajlandóságot, ezért erre a szakmai kérdés.eket, amelyeket átnyújtunk a kor
baloldali pártok képesek. Azért a baloldali pár mánynak is azzal a szándékkal, hogy adaptálja,
tok, mert lényegében ugyanazon társadalmi réte vegye figyelembe a konnányzati munkában. Ez
gek érdekeit képviselik, mint a sz�szervezetek.
annál inkább is szükséges, mert a kabinetnek
nincs megfelelő, átgondolt koncepciója a bánya
- Legyenek-e a szakszervezeti vezetók parla és energiaiparra. Fel akarjuk hívni a figyelmet
menti képviselók? Ez is vitatéma. arra, hogy nem lehet a magyar bányászatot leírni,
felszámolni, a családok ezreit megfosztani a meg
- Igen, legyenek. A nyugat-euró_pai országok élhetéstől, a bányák munkásait, egész generáció
ban ez általánosan elfogadott elv. Am ennél fon kat pedig a szakmai büszkeségtől. Már csak ezért
tosabb érv, hogy az érdekvédők nem maradhat is hangsúlyozzuk, a hazai tennészeti- és energia
nak ki a törvényalkotásból. Ellenkezőleg, benne források ésszerű kihasználása minden kormány
kell lenniük, részt kell venniük, éppen az általuk kötelessége, függetlenül attól, hogy milyen a szí
képviseltek érdekében. Én azonban látok különb ne.
séget a listás és az egyéni induló között, hiszen a
Kárpáti Sándor

Debrec.eni
siker

Qebrecen vasúti csomópont kollektívá
ja az idén először meghirdetett országos
vasutas
sportversenyek
keretében
elnyerte „Az év legjobb sportszolgálati ,. '
főnöksége" címet, a vele járó 250 ezer
forint pénzjutalommal és kupával.
Az asztalitenisz versenyen elindultak egy része
A dolgozók a selejtezők során atlétika,
Debrecenben. A kupa elnyeréséhez a nöi
asztalitenisz, labdarúgás, sakk, teke,
focicsapat ezüstérme is kellett.
tenisz, ulti sportágakban vettek részt. A
debreceni vasúti csomópont 18 állomá
sáról 231-en ( ez az országos létszámnak
Károly csor:nóponti állomásfőnök - aki maga is
több mint tíz Százaléka) versenyeztek hét hely több versenyszámban indult - átvehette az "Az
színen. Debrecenből· a csomópont női kispá év legjobb sportszolgálati főnöksége" címet
lyás labdarúgó csapata a döntőben a második viselő kupát és díjat.
helyet szerezte meg.
Ki kell emelni Újfehértó Állomás kollektíváját,
Az országos női tekeverseny! Malmosné ahonnan valamennyi pénztáros hölgy elutazott
Papp Anna nyerte. Az egy-egy első és második a versenyekre. Ezt úgy tudták megoldani, hogy
hely, a három harmadik helyezés, az egy a csomópont tartalékosok vezénylésével segí
negyedik, a két ötödik és az öt hatodik helye tett. A sikerhez vezető szervezésben kiemelke
zés, illetve a több mint kétszáz résztvevő miatt dő munkát végzett Végh László, forgalmi állo
Debrecen Csomópont nagy fölénnyel lett első a másfőnök-helyettes.
pontversenyben. Ennek köszönhetően Balla
Seress István
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■ Az FB ua. munkáltatói' által nem szavazta meg az ügyveze
tő jutalmát, mivel az ösztönzési rendszer az egész KHT
ra nincs kidolgozva. Egyeseknek miért, ha a többlet elő
állításában résztvevő „soka!mak" nem?!
■ Az FB az ügyvezető p rémiumfeltételéül szabta a 2001. II.

SPO_RT

�·

■

,
félévre a KSZ létrehozását és az érdekeltségi rendszer
-kidolgozását.
A VSZ- másokkal ellentétben! - érdekelt a KHT munkavál
lalók jogainak és juttatásainak KSZ-ben illetve más meg
állapod ásokban történő rögzítésére.

A VSZ IV... Sportnap országos
döntőjének �redményei

M

.

int előző számunkban beszámol
tunk róla, a Vasutasok Szakszer
vezete 2001. július 4-én - immár
4. alkalommal tartotta meg központi
sportnapját, a Budapesti
Vasutas Sport Club Sző
nyi úti sportcentrumában.

viselete; m. Rácz István
VSz Szeged Terü
leti Képviselete; IV. Gömöri Zoltán VSz MÁV
Érdekeltségü Gazdasági T ársaságok; V. Nagyda
ni Károly VSz Szeged Területi
Képviselet; VI. Berki János VSz
Debrecen Területi Képviselete

12 CSAPAT
400
,,

VERSENVZO

12 csapat mintegy 400 versenyzője mérhette össze tudását asztalitenisz, labdarúgás, valamint a szellemi
sportok közül sakk és ulti sportágakban.
· . A legeredményesebb csapatok és játékosok
: KUP A 'és Qlde.vél .clisMte.rts®n résu:sültek.
- . A, nói.asztalitenish.Xlll,amint�J.,. helyezett
· . · , je ·átvehe�e a.-VaitútégiszségiigyH�tff különdíját
··is, 1-1 kétszemélyes._ -hétY.�jogosító beutalót,
., •· 'mély' öeválthato ·Ba!atÖnfüredeir; 'Harkányban,
_vagy Hévízen.
_
,:·1;-:;··-·,
is'ísmételten köszön�tet mondun1c ren
dezvényünl( valamennyi támogatójának, köztük
HiR,szky MiMly lÍtnak, a BVSC ügy.vezető elnö
"'"" kének,:vtMMIMM'Dr. Kóvács--LajesRák, a V�tegészsigttgyi Khr. Üi:)'vezető igazgat6jának.

Bziíton

Eredmények�
Asztalitenisz, nó1c:

I. Rada Lászlóné VSz Szeged Területi Képvise
lete; II. Bitó Júlianna VSz Szeged Thrületi Képvi
selete; m. Lengyel Istvánné VSz Járműjavító kft
k Intéző Bizottsága; IV. Federics Lászlóné VSz
Debrecen Területi Képviselete; V. Eiben István
né VSz Központi Hivatalok és Intézmények Inté
ző Bizottsága; VI. Borbély Jánosné VSz Szom
bathely Területi Képviselete

Asztalitenisz, férfzak:

I. Á goston István VSz Szeged Területi Képvi
selete; II. Misák Károly VSz Debrecen Területi
Képviselete; Ill. Molnár József VSz Budapest
Területi Képviselete 1. csapat; IV. Szalai Béla
VSz Szeged Területi Képviselete; V. Szíjj Lász
ló VSz Budapest Területi Képviselete I. csapat;
VI. Lőrinczi Károly VSz Miskolc Területi Képvi
selet

Sakk, nó1c:

1. Fodor Andrásné VSz Debrecen Területi Kep
viselete; II. Bessenyei Jánosné VSz Központi
Hivatalok és Intézmények Intéző Bizottsága; III.
T ápai Gáborné VSz Szeged Területi Képviselete

Sakk, fér.fiak:

I. Békési János VSz Debrecen Területi Kép
viselete; TI. Szász Ferenc VSZ Pécs Területi Kép-

Ulti:

Labdarúgás, férfiak:

Gólkirály: Kontra Attila (11 gól), Debrecen
Járműjavító Kft.; Legjobb kapus: Rontó György
Szolnok Járműjavító Kft.
I. VSz Pécs Területi Képviselete; II. VSz MÁV
Érdekeltségü Gazdasági Társaságok Szolnok Jár
műjavító csapata; Ill. VSz Járműjavító kft-k Inté
ző Bizottsága Debrecen csapata; IV. VSz Buda
pest Területi Képviselete L csapat; V. VSz Mis
kolc Területi Képviselet T ISZ AVAS Járműjavító
Kft.; VI. VSz Debrecen Területi Képviselete

I. Lajtos János VSz Budapest
Területi Képviselete I. csapat; II.
Rákosi Jenő VSz Debrecen Terü
leti Képviselet.e; Ill. Szálkai István VSz Debre
cen Területi Képviseh:te; IV. Meszjár Mihály Összesített csapatverseny
VSz Budapest Területi Képviselete 1. csapat; V. eredménye:
Gera-Tiöor VSz Budapest Területi Képviselete II.
I. VSz Debrecen Turületi Képviselete; D.
.csll.P-i;:_ Vf� Szabó Jápos VSz
• Budapest-Területi VSz Szeged Területi Képviselete; IH. VSz· BúdaKépvi�elete L; csapat
pest Turületi Képviselete I. csapat; IV. VSz Jár- ••· -· ·
.. műjavító kft�k Intéző Bizottsága; V. VSz Pécs ·
Labdarúg'4� nők: . ,·· .
1erületi Képviselet; VI. VSz Központi Hivatalok
G6lkirálynó:··Pámlándi Eva (7 gól) Püspökla- ·· és Intézmények Intéző Bizottsága; VII. VSz
d�y'. Le� kapus: Pacsai Sándorné (0 gól) MÁV Érdekeltségű Gazdasági_ Társaságok; VIH.
.
Püspokladány
VSz Budapest Thrületi Képviselete II. csapat; IX. 1. �r.eccm �illeti. Kqiv-iselete,.P�� •>VSz Mfflket.-lerül.eti Képviselete; X. VSz Szom
ladány csapata; II. VSz Si�ged Területi KépviSé- · bathely Területi Képviselete; Xl. VSz Záhonyi
lete; �- VSz-J1Úmú_jav-ító lifhk Intéző Bizottsá- Turületi Képviselete; XH. VSz Vasútegészségü- ·
,._ I>ebrece11· csapata; IV. VSz Záhony gyi Intéző Bizottság
ga
·
Területi Képviselet; V. VSz Szombathely TurüleGratulálunk a győzteseknek!
ti Képviselet; VI. VSz Központi Hivatal9k és
Pauer Olivérné
Intézmények Intéző Bizottsága
szakértö

1D

Atlétikai Ifjúsági Világbajnokság volt Debrecenben

ebrecenben 2001. július 11-15 között rendezték meg az Atlétikai Ifjúsági Világbajnokságot, melyen minden eddiginél többen, 1_60 országból, a kísérőkkel együtt közel ötezren
vettek reszt.

A két magyar aranyérem - női és férfi kalapácsvetésben - és a csodálatos környezet, a jó
szervezés is emlékezetessé tette a rendezvényt. A verseny értékelése során a szállítási pro
jekt kapta a legnagyobb elismerést, a MÁV Rt. és a Hajdú Volán példás együttműködésének
köszönhetően. Á résztvevők többsége - tludapest Ferihegyről - vonattal érkezett a hajdú
ság fővárosába. Az állomás és közvetlen környezetének rendbe hozását a társszolgálatok
és a Posta összefogása tette lehetővé.
Versenybíróként (sza
badsága alatt) a futó
A résztve;ók többsége v�n�ttal
számok
indítójaként 1
érkeze,tt Debrecen e
közreműködött a rangos
-1
világversenyen Lovas
Miklós, a debreceni TBF
munka- és környezetvé
delmi vezetője, akit ko
rábban aktív versenyző
ként ismerhettek meg a
sportbarátok. Számára
· is felejthetetlen élmény
volt a leendő világhíres
ségekkel való többna
pos együttlét.

~
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agy valószínűséggel a
• Milyen állapotban találta a
november . hónap a
VKHT-t, amikor átvette a vezetést?
Vasútegészségügyi
Kht-ban is a Skorpió,
- Olyan nagy múltú egészsé
nem pedig a Létszám Hava gügyi rendszert vettem át, amely
lesz. Legalábbis erre. utal min méltán vált kedveltté a vasuta
daz, amit dr. Kovács Lajos sok között. Ám annak ellenére,
ügyvezető igazgató elmondott
. hogy a szervezet költségvetési
lapunknak. A fiatal vezető egy
évvel ezelőtt került a VKHT élé intézményből gazdasági társa
re, s az eltelt idő alatt jelentő sággá alakult, nem volt kidolgo
sen megújította az ott folyó zott közép- és hosszú távú stra
tégiája, illetve jövőképe, amely
munkát. Vele beszélgettem.

a hétköznapok szakmaiságában
is megjelent volna. Az
• Az első kérdés teljesen
első félévem szinte
szokványos, de mindnyá
nap mint nap
AZ ELSŐ FÉLÉ
junkat érdekel. Hogyan
azzal telt, hogy
VEM SZINTE NAP,
került kapcsolatba
munkatársaim
az egészségüggyel?- MINT NAP AZZAL TELT, mal új szemlé
HOGY MUNKATÁRSAIM letet próbál
- A"l; orvosi egye MAL ÚJ SZEMLÉLETET
tunk kialakíta
tem att úgy -érez
ni a társaságPRÓBÁLTUNK
KIALA
tem, hogy inkább a
ban. Arra is
KÍTANI A TÁRSA
határterületek vonza
t
ö
r e k edt ü n k ,
SÁGBAN
nak, � a. ,gyógyítás. A
hogy a szolgáltatávégzés után az egyetem
sokat a vasutas, és a civil
egyik elméleti intézetében, a betegek szélesebb körében
Népegészségtan Intézetben he tegyük elérhetővé. Ez a munka
lyezkedtem el. Emellett külföldi nem volt könnyű, hiszen min
ösztöndíjakkal menedzsmentet denképpen meg kellett őrizni a
és népegészségügyet tanultam meglévő szakmai értékeket,
Hollandiában és Angliában. Ké miközben javítani, fokozni,
sőbb az egészségügy különböző bővíteni kellett az ellátási kört.
oldalain próbáltam ki magam. Ehhez nélkülözhetetlen volt a
Volt saját regionális egészségü társasá,g szerkezetének és műkö
gyi vállalkozásom, majd egy. désének újraértékelése. Módosí
amerikai egészségügyi projektet tottuk a Szervezeti és Működési
vezettem Kelet-Európában és Szabályzatot, ami helyére tette
Magyarországon, végül egy az egyes szervezeti egységek,
nemzetközi magánklinika veze illetve azok vezetőinek szerepét,
tője lettem.
és sikerült egységes szemléletet
A magánegészségügyből az kialakítani a társaság vezetésé
állami egészségügy finanszíro ben.
zói oldalára váltottam, és az
Noha gazdaságilag többé
Országos Egészségbiztosítási kevésbé most is önállóak az
Pénztár nemzetközi főosztályve egységek, már csaknem minden
zetője lettem. Most, a VKHT érintett tudja, látja, hogy egyet
ügyvezetőjeként ismét a szolgál len gazdasági társaságról van
tatói oldalon állok. Ilyen formá szó Záhonytól Sopronig. Közö
cióban, állami többségi tulajdo sek a feltételek, a lehetőségek, a
nú gazdasági társaság keretei célok, s az eredményekből is
között még nem dolgoztam. együttesen részesülünk. Megújí
T öbb mint egy éve vezetem a tottuk az OEP finanszírozási
VKHT-t. Úgy érzem, a korábban szerződést is, így e tekintetben is
megszerzett elméleti és gyakor egységessé vált a rendszer. Fek
lati tudásomat itt remekül tudom vőbeteg-kapacitásunk a korábbi
hasznosítani.
évek szintjén maradt, tehát nem

af

volt ágyszám-leépítés, a járóbe
teg-szakellátás
rendelkezésre
álló kapacitása pedig átlagosan függ. Nincsenek olyan központi
30 százalékkal bővült az idén. forrásaink, amilyenek egy költ
Jövő évi igényeinket augusztus ségvetési intézménynek vannak.
kellett benyújtanunk, s ezt Magunkra vagyunk utalva, de
kevéssel az idei fölött határoz remélem, hogy a dolgozók már
tuk meg. Munkánk során új bel • látják azt a mechanizmust, amel
ső elosztási rendszert alakítot lyel a KHT-t működtetjük.
tunk ki, melynek értelmében Amennyiben a társaság többlet
minden központunk az általa bevételekhez is jut, azt igyek
megtermelt teljesítmény arányá szik visszafordítani a dolgozók
ban kapja vissza a finanszírozá javára. Erre már volt példa ·az
sát. A központ ésszerű pénzügyi első negyedév végén, amikor
döntésekkel segíti a társaságot húsvéti jutalmat tudtunk adni.
annak érdekében, hogy semmi- ·
lyen körülmények között ne
• Ha egy VKHT-s dolgozó elolvas
sa ezt a cikket, megnyugodhat,
kerüljünk szorult anyagi hely
zetbe. Központi előtakarékosság
hogy néhány nap múlva ugyanúgy
folyik a dolgozók 13. havi fize
dolgozhat, mint eddig?
tésére, s az időarányos fedezet
- Ha ő is így szeretné, igen.
már most r�ndelkezésre áll.
Ha azonosulni tud a társaság
• Nemsokára lejár a Munkajogi működtetésének módszereivel,
megállapodás foglalkoztatásra és kész arra, hogy a sikerek
vonatkozó pon�a. Mi lesz ezután? érdekében erőfeszítéseket te
gyen, nemcsak a munkahe_lyé
- ,November 1-jét - amely ben lehet biztos, hanem abban
Mindenszentek ünnepe miatt is, hogy a befolyó többletekből
munkaszüneti Rap - követően részesülhet.
ugyanolyan munka fo!yik a tár
saságnál, mint eddig. Am azok a
• Mindez nekem azt sugallja, hogy
kiváltságok, lehetőségek, ame
megnövekedett elvárásai vannak
lyek ezidáig megillették a dol
vagy lesznek a munkavállalókkal
szemben.
gozókat, szándékaink szerint
más formában, ·a társaság adott
- Nem feltétlenül. Mivel a tár
ságait figyelembe élnek majd
saság
igen nagy, az újfajta igé
tovább. Ennek szellemében
ültünk le a reprezentatív szak nyek nem könnyen jelennek
szervezetek vezetőivel az új meg a dolgozók mindennapjai
Kollektív Szerződést megtár ban. Szeretnék biztos lenni
gyalni, és már több tárgyalási abban, hogy a dolgozók fölis
fordulón túlvagyunk. A Kollek merték, a társaság szabadabb
tív Szerződés hosszabb távra, de környezetben tevékenykedik a
a korábbiaktól eltérő keretek korábbi évekhez képest, amikor
között rendezi a munkavállalók, még egy költségvetési intéz
közalkalmazottként
illetve a munkáltató jogait és ménynél
kötelességeit. Ez tükrözi, hogy működtek. Tudniuk kell, hogy
már nem költségvetési intéz ha tudnak élni a mostani lehető
mény, hanem gazdasági társa ségeikkel, jelentős távlatok nyíl
hatnak meg előttük. Természete
ság vagyunk.
sen meghatároztuk a működés
• Vagyis jön a létszámkérdés? hez szükséges minimális köve
telményszintet, de szeretném_, ha
- Csoportos létszámleépítést kiegyensúlyozott lenne a dolgo
nem tervezünk, de minden nap zók és a munkáltató viszonya.
nak a kiadása a bevételektőJ
Veszely Emöke
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NEM JÓ A TAVALYI, A ROKONOK
TÓL ÖRÖKÖLT RUHA, CIPŐ, TÁS
KA, TANSZER, MÉG HA AMÚGY
HASZNÁLH�TÓIS.M�NDENBŐL
VADONATUJ KELL, ES NEM IS
AKÁRMILYEN, HANEM MÁRKÁS!

LÁSS, NE CSAK NÉZZ!

Iskolai márkamánia

M

egkezdődött az iskola minden tanintézetek úgy próbálják meg növelni az
szinten. Kapitalizmus van, kőke- • ázsiójukat, hogy egy csomó, valójában felesle
mény versenytársadalom, az is- ges drága tanszert megvetetnek a szülőkkel,
. kolában is verseny folyik. Nem is hadd lássa csak az apuka, anyuka, a számla
egyfajta verseny. A szónak, hogy általá
nos iskol.fl, mára már alig maradt valami végösszegén szörnyülködve, hogy milyen ko
értelme. Ot és féléves gyerekek.az óvodá moly iskolába került'a gyereke. Az egységes
ból még a télen vagy kora tavasszal szo tornaruha előírása a különösen nehezen telje
rongva mentek életük első felvételi vizsgá síthető macerák közé tartozik. Például csak
jára, amit persze nem vizsgának, hanem kék lehet, fehér szegéllyel. Ilyenkor az ember a
elbeszélgetésnek hívnak, ha szüleik egy jó tizedik üzletben már nagyon örül, ha a szigorú
nevű tizenkét évfolyamos gimnáziumba előírásoknak megfelelóhöz legalább hasonlót
akarták beíratni őket. S folyik tovább a ver
.
seny, hogy négy év után ki kerülhet át a talál, s nem nézi az árát.
De a legelkeseredettebb és legelkeserítőbb
nyolc, még két év után a hat osztályos
gimnáziumokba. Hetediken, nyolcadikb1:1n, verseny a gyerekek között dúl. Mert nem jó a
Budapesten és a nagyobb yárosokban tavalyi, a rokonoktól örökölt ruha, cipó, táska,
már csak a gyengébb képességű vagy tanszer, még ha amúgy használható is. Min
kevésbé versenyszellemű, esetleg a csak denből vadonatúj kell, és nem is akármilyen,
kevésbé agilis szülők által kevésbé me hanem márkás, de az se mindegy, hogy melyik
nedzselt gyerekek maradnak az általános
legyen az a márka, és milyen legyen a gyerek
ban. A nem túlságosan humámobiltelefonja, mert a régi,
nus, de találó pedagógiai elne
amire nem lehet logót tenni
vezéssel élve: a „reszli". Vagy
azok, akik itt is valamilyen
meg képet küldeni vel_!!, az
külön szakos elit osztályba jár
már kifejezetten snassz. Es jön
nal<.
a kérincsélés, a kunyerálás, s

KÉRINCS,ÉL�S,
KUNYERALAS,
KÖVETELŐZÉS

Míg a falvakban, ahol csak egy
két iskola van, a jó és gyengébb
tanulókból álló osztályok kialakításával szol
gálja ki az önkonnányzat a versenyszellemet.
S még jó, ha a válogatás nem etnikai alapon
történik. De gyakran úgy történik. A mai gye
rekek sorsa túl korán, tízéves korukra eldől. A
szülők, a pedagógusok, az iskolák és az önkor
mányzatok által gerjesztett verseny minden,
csak nem tisztességes. De ki beszél itt már az
esélyegyenlőségről?! Egy bármilyen tehetsé
ges, de kisfaluban élő, ne adj' Isten roma gye
reknek egyszerűen nincs lehetősége, hogy akár
csak megközelítse a fővárosi, gondoskodó szü
lők által okosan irányítgatott, különórákkal
megtámogatott, köze·pes adottságú kortársát. A
fölzárkóztató programok leginkább azért van
nak, hogy lehessen hivatkozni rájuk, de az arra
érdemes rászorulók közül csak nagyon keve
sekhez jutnak el. A törekvő S'.?üló végül nem
tehet mást, mint hogy igyekszik minél előbb,
minél híresebb, minél márkásabb iskolába beí
ratni a gyerekét.
A másik verseny, amely már nem arról szól,
hogy ki, hová, hanem arról, hogy ki, miben
járatja iskolába a csemetéjét, ha lehet, még
kegyetlenebb, de legalább egyértelműen fölös
leges, és a lemaradók számára reménytelenül
megalázó is. Az első verseny így vagy úgy,
legalább gyorsan eldől, a gyengébb iskola, a
beiratkozás után már adottság. A többi gyerek,
akivel a miénk találkozik, szintén odajár, a
lemaradást majd csak az első fizetésnél, az
árakkal szembesülve fogják érzékelni az akko
ra már fiatal felnőttek. Az anyagiakban nem
bővelkedő szülők számára annál fárasztóbb és
elkeserítőbb és reménytelenül hosszú tusako
dás, hogy milyen ruha, felszerelés kell az isko
lába. Bbben is gátlástalan verseny folyik. Ami
nek ritkább, de azért éppen elég gyakori meg
jelenési fonnája, hogy egyes, nem túl neves

ha ez nem elég, a követelőzés,
hogy ez vagy az a drága cucc
már mindenkinek van az osztályban, vagy leg
alábbis mindenkinek, aki számít. A gyerek
nem keresi a valódi okot, hogy legtöbbször a
csaj vagy az ürge csak attól lett „valaki", mert
a szülei meg tudták venni neki a drága holmit,
a gyerek csak hasonulni akar, nem szeretne
kilógni a bandából, s ez tulajdonképpén korának megfelelő lélektani szükséglet, tehát igaza
teljes tudatában követelőzik otthon. S ha mindez még nem volna elég, ott van cseppet sem
csendes tettestársnak az agresszív reklám, ami
megint csak azt sugallja, hogy akkor leszel
boldog, akkor leszel „valaki", ha ezt vagy azt a
dolgot használod, viseled, fogyasztod. Na
most, mint tegyen ilyenkor a szülő, akinek ko
moly anyagi kihívást jelentenek ezek az igé
nyek? Még jobban agyonhajszolva magát
teremtse elő a pénzt és vegye meg az áhított
dolgot, vagy zavarja be a szobájába az ő szem
szögéből viszont szemtelenül követelőző gyereket? Erre a kérdésre nem lehet egyszerű
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vagy-vagy a válasz. Hiába is tartanánk kiselő
adást az egyen mackóról és az iskolaköpeny
ról, a gyerek ezt egyszerűen nem tudja követ
ni. S végül is az iskola az életre nevel, s az élet
a mai magyar vadkapitalizmusban kíméletlen
versenyt jelent a pénzért. Az iskola nem vál
toztathatja meg az életet, minden ilyen elmélet
utópiának bizonyult, csak a jó irányban válto
zó társadalom változtathatja meg az iskolát. A
versenyt nem megszüntetni, hanem szabályoz
ni, és tisztességesebbé kell tenni. Ha majd újra
erény lesz a szolidaritás, a szegények megsegí
tése, a lemaradók felzárkóztatása, akkor a szü
lőknek is lesz mivel érvelniük. Akkor megvál
tozik a közhangulat és a közérzet. Persze a
márkás cipó mindig is vonzó marad, de nem ez
lesz az egyedüli értékmérő. Amíg a szociálpo
litika is csak a gazdagokat támogatja, addig a
szegény gyerek kiközösített lesz, a szegény
szülő meg dühös és elkeseredett. Csak egy, az
egész társadalmat lélegzethez juttató szociális
fordulat enyhítheti majd az iskolában is vala
melyest a márkamániát.
Mezö Ferenc
•

KVÍZVE'RSENY
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A Vasutas Egyetértés Művelőd.,ési
Központ 5 fordulós levelező kvíz-v�r
senyt hirdet MÁV dolgozók, nyugdíja
sok és családtagjaik számára 2001.
szeptember 22-től december végéig.
A versenyt 4 fős csapatok számára
hirdetjük meg. Nevezési határidő:
2001. szeptember 22. Nevezni lehet:
személyesen a művelődési központ
ban, postán beküldött nevezési lapon,
ill. telefonon.
Címünk: Vasutas Egyetértés

Művelődési Központ
4024 Debrecen, Petőfi tér 6.
Tel.: 03/18-68, 52/418-494

■

■

Véleménybörze

„A politikus munkásságának jelentős része nem más, mint szó, szó, szó. Jó szó és
rossz szó, okos és buta. Kitől mi telik, ki mit gondol arról, mit várnak el tőle az ő válasz
� tói. A nyilatkozatokkal, a nyílt levelekkel, a hozzászólásokkal és a fontos párttestületek
határozataival estére mindig megtelik a papírkosaram. Olyan rosszul soha nem állnak a
m politikusok, hogy ne legyen véleményük bármiről ... Merthogy- gondolják sokan- a poli- 1§!
1s lika is árú, amit el kell adni." (Dési János Népszava, 2001. február 6.)
1§!
�
Az árvízügyben tartott parlamenti ülésen Kiss Gábor MSZP-s képviselő arra hívta fel a
� figyelmet, hogy "a szegények bajával senki se politizáljon!" Ha netán "a szegények" is
ii!I szót kaptak volna a parlamentben - jegyezte meg publicisztikájában Tanács István -,
akkor lehet, hogy azt mondták volna: de bizony politizáljanak többet a szegények bajá-kár
val - csak ne így! (Népszabadság, 2001. március 28.)
1§!
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Budapesten az Orient-Expressz

1

A

legendás Orient-Expressz nosz
talgia szerelvénye szeptember 2án és 9-én néhány órát Budapes
ten töltött a Magyar Vasúttörté
neti Parkban, ahol az érdeklődő közönség
megcsodálhatta a vonat kocsijait kívülről,
és a kihelyeze tt rámpákról a kocsik belső
eleganciájában is gyönyörködhetett a láto
gató. Európa első interaktív vasúti parkjá
ban vendégeskedő luxusvonatot megtekin-.
tette Horváth Lajos is a Közle kedési és
Vízügyi Minisztérium vasúti főosztályvezetője. A szep�ember elsején délután érkező 14
luxuskocsiból álló Venice Simplon-Orient- lással töltik az időt - szállodái
Expressz a Budapest T űzoltó zenekar indulójá- ban töltenek. ·
ra �ördült be a Nyugati pályaudvarra, ahol a
A 12 hálókbcsiból négy légMAY Nosztalgia Kft. képviselőkondicionált, mini fogadták a vonatot. Az évente
den · kocsiban van
150 ezer kilométert utazó vonat
hangosítóberendeösszesen 180 utast tud egyszerre
zés, és a s zemélyzeszállítani, az ó kényelmüket 40 fős
ti telefonról nemszemélyzet biztosítja. A Párizs - Budapest - zetközi hívások is lebonyolítha
Is ztambul útra mindössze száz utast fogadnak tók. A nyolcvanas évek elején a
a kényelem biztosítása végett. Már arra is volt luxusvonatot felújították, mely
példa, hogy egy utas az útra egy egész kocsit nek során a vízvezetékek felújí
lefoglalt magának. A híres vonat utasai egy tása mellett az 1930-as években használt szénéjszakát a vonaton egyet pedig a programban tüzelésű téli és nyári kazánfútést meghagyták.
szerepló város - ahol városnézéssel, kirándu- A bár- és az étkezókocsikban villanyfűtés van,
---------------------------------�
pilledt társa�ág nyugovóra tért. Egyikük
engem is meghívott. Látva csodálkozásoARANYSZÁJ
mat, rögtön hozzátette: természetesen egy
kétszemélyesbe.
Az egészséges szuszogást, az igazak
álmát az od!lérkez ó „szerv " harsány „jó reggelt" rikkantása szakította félbe. Kérem a személyiket, az útleve ket, az érvényes vasúti
jegyeket, mondta ellentmondást nem tűrően a
közeg. Másodmagával érk ezett, rövid pórázon
vezetve négylábú járórtársát, ,,aki" a hálózsákokból kilógó fejekről szagmintát vett, és mert
Menetrendváltozás
rendes embereknek talált bennünket, mindenkit barátságosan pofán nyalintott. Hamarosan
elem is megesett egyszer egy Arany
ismét mély álomóa merültünk.
szájba illó történet, úgy húsz esz tende
A menetrendváltozás kellemetlenje, mondta kolléganőm, az újságot la
sége sok éves barátsághoz segítette
pozva.
T örtént akkor, hogy rokonaim nyaralásra kolléganőmet és a lengyel fiatalokat.
Persze nem mindenki veszi ilyen könnyen az
hívtak a T ihany m elletti Örvényes en lévő nya
ralójukba. ,,T izenegykor érkezem" - jeleztem utazási meglepetéseket. Ezúttal egy másik utas
táviratilag, magabiztosan, hisz nem először Zimonyba igyekezvén az éjféli gyorsra szállv a
megkérte a kalauzt: Topolyán ébressze fel,
utaztam Orvényesre. ·
Közbeszólt azonban a nyári menetrendválto mert le akar szállni. Mély alvásából felriadván
rémülten látta, Újvidéken áll á vonat. Felhábozás, amiről csak Füredre érkez ésem után érte
sültem. Legközelebb holnap hajnalban lesz rodottan fordult a kalauzhoz .
- Most mit csináljak, itt s zálljak le
vonat, kaptam az információt. Szerencsémre
nem voltam egyedül, Örvényes nevét emleget Topolya helyett, mert maga nem te!ték idegen akcentussal mások is. Bizonytalan jesíti a kötel ességét?!
- l3ocsásson meg, uram, önnek
kodó fiatal lengyel turistacsoport vált sÓrstár
még igazán jó dolga van itt, de
. sammá azonos úti céllal és hely
mit csináljon az az utas, akit
zettel. Tanácstalanságukat lát
KÉREM A SZEMÉLYI
Topolyán szállítottam le maga ·
va, értve nyelvüket, rögtön se
KET, AZ ÚTLEVEKET,
helyett? Ó az igazi szerengítségükre siettem. Kellemes
AZ
ÉRVÉNYES
VASÚTI
csétlen.
Hiszen érvényes jetársalgás alakult ki köztünk,
gye van idáig, míg az öné már
JEGYEKET, MONDTA
mindannyian elóhozakodtunk a
hagyományos örök lengye l ELLENTMONDÁST NEM Topolyán lejárt, ezért pótjegyet kell vennie.
magyar barátsággal. Éjféltájt
TÚRÖEN A KÖZEG
Hegegis Károly
előkerültek a hálózsákok, és a
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amelyhez a mozdony szolgáltatja az energiát.
Az étkezókocsik konyhai berendezéseit is kor
szerűsítették, ahol már megtalálhatóak a mai
kor legkorszerűbb konyhagépei is. Ezek haté
kony működését a minden kocsihoz külön tar
tozó gáztartály és dízelgenerátor biztosítja. A
konyhák fala rozsdamentes acél, tűzbiztos szi
gete léssel van ellátva. Az egyterű szalonkocsi-

ban zongora, modem hifi berendezés és állít
ható világítás szolgálja a vendégek szórakozá
sát. A z átépítés során minden ülést és ágyat az
eredeti mintának megfelelően tűzbiztos anyaggal láttak e l.
A _vonat· ma már ismét régi pompájában
ragyog, mindemellett teljes mértékben megfe
lel a jelenlegi biztonsági szabályoknak, és biz
tosítja a mindenkori kényelmes utazást.
Az Orient-Expressz kocsijainak felújítása
1982-ben fejeződött be, mindez csaknem 16
millió dollárból valósult meg.
A vonaton minden fülkéhez tartozik egy be
épített hideg-meleg vizes mosdó törölközők
kel, szappannal és borotvacsatlakozókkal. A
fülkék egy részében széf is található. A szinte
szállodai körülményeket biztosító vonaton a
vendégek minden fülkében palackozott ásványvízzel, VSOE (Venice Simpion-Orient-Expressz) levélpapírral is el vannak látva, valamint az Orient· Expressz Magazin egy ingyen es példányát is kézbe vehetik az
út során.
A Venice Simplon-Orient-Expressz vonaton
negyv enfős személyzet s zolgálja ki az utazó
kat, tagjai francia szakácsok, olasz pincérek,
valamint angol és francia kocsikísérók. A
vonaton egy butik is található,
ahol sz ámos exkluzív ajándék-.
tárgy kapható.
A Velence . Simplon-OrientExpressz "a világ legromantikusabb vonata", melyen néhány híres személy is
utazott, mint például Whoopi Goldberg szí
nésznó, Telly Savalas, Paul Newman és Roger
Moore színész, valamint utasa volt Victoria
Principal, a Dallas Pamelája is. A legendás
vonaton utazott még Kylie Minogue énekesnő,
Keith Richard rockzenész és Tony,Blair, NagyBritannia miniszterelnöke is.
Bertalan János
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Nyugdíjba vonulását köve
tően tovább dolgozott. 1989től Gadanecz Éva néven, tár
szerzőként férjével együtt
publikálták kutatásaik ered
ményeit. A Weishauss Aladár
szocialista mozgalmáról fér
jével együtt írt jelentős tanul
mányok a legszélesebb szak
mai elismerést is meghozták.
A Magyar Vasutas olvasói
a vasutas szakszervezeti

Dr. Gadanecz Eva

V

' /

(1928�2001)

elkovics Éva ·1928-ban született Budapesten. Ahhoz a korosztályhoz
tartozott, amely átélte a legnagyobb világégést és az azt követő válto- .

zások közepette fiatalon, de céltudatosan kereste helyét az életben. Az
érettségi után 1946-ban beiratkozott az ELTE BölcsészettudÓmányi �a �ára, a!flelyet·anyag!_ okok miatt cs�k meg- D ; G danec Év
r a
z a következetes' emberszerető alkotómunkás_
- beindult levelezo oktatás kereteben tuszak1tással, a kesobb
,
,
.. ..
.
kent
foglalhatJa
el helyet azok kozott a halhatatlan, nagyszedott befejezni. Kitüntetéses történelem szakos középiskolai
tanári diplomáját 1957-ben �ette át, majd_ �iegészí�� szakon rű emberek között, akik egész életükben a szakszervezeti
1962-ben magyar �yelv és irodalom tanari k?,pes1test szer- mozgalomért a
munkavállalók jobb sorsáért dolgoztak
zett. Gadanecz Bélaval 1954-ben házasodtak ossze.
'
Született pedagógus volt. Már
az egyetem elvégzése előtt szá- .
mos képzési formában oktatott.
1957-től a Vendéglátóipari Tech
nikumban és a Bem József Gim
náziumban tanított történelmet,
magyart és művészettörténetet.
1963-tól húsz éven keresztül
dolgozott a Budapesti Műszaki
Egyetemen, ahol szorgalmának,

vezetett, amely „A tudományos
technikai forradalom társadal
mi-politikai hatása gazdaságilag
fejlett tőkés országokban" címet
viselte. Gadanecz Béláné oktatói
eredményességét dicséri, hogy a
kollégium hallgatói közül töb
ben országos diákköri pályáza
tokon kiemelkedő eredményeket
értek el.

korábban alkalmazott hibás tra
díciókkal szakító újszerűségét,
az egész iparág minden részletre
kiterjedő bemutatásának módját,
a nem nagyüzemi szakmák iránt
megmutatkozó előítéletek le
rombolását és izgalmas közlési
módját. Történész kollégái
nagyra értékelték szigorú ra
gaszkodását a tényekhez, nem-

mozgalom nagyjait bemutató
sorozat, a Vasutasok ·Szakszer
vezete tisztségviselői és tagjai
pedig az 1997-ben kiadott „A
vasutasok szakszervezeti moz
galmának története a kezdetek
től 1990-ig" című tankönyv
társszerzőjeként
ismerhették
meg.
Gyógyíthatatlan
betegsége

A VENDÉGLÁTÓIPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI MOZGALMÁRÓL ÍRT MONOGRÁFIÁJA ALAPJÁN A MAGYAR
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1976-BAN A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSÁVÁ NYILVÁNÍTOTTA
szaktudásának és kitartásának
köszönhetően kiemelkedő pá
lyát futott be. Tanársegédből
rövid időn belül adjunktussá,
majd docenssé nevezzék ki.
Többek közt részt vett a gazda
ságilag fejle1t országok munkás
mozgalmát bemutató új tantárgy.
programjának kidolgozásában,
1969-től speciális kollégiumot

Történészként is a munkás
mozgalom és a szakszervezetek
története foglalkoztatt�. A ven
déglátóipari dolgozók szakszer
vezeti m'ozgalmáról írt monog
ráfiája alapján a Magyar Tudo
mányos Akadémia .1976-ban a
történelemtudományok kandidá
tusává nyilvánította. A opponen
sei dicsérték a szerző e műfajban

k\ilönben stílusát, amellyel a
máskor száraz tematikákat is
olvasmányossá tudta tenni.
Szakmai munkája mellett
mindig viselt társadalmi tisztsé
get. Éveken át a BME Központi
Oktatási Egységeinek szakszer
vezeti titkára és az egyetem
Szakszervezeti Tanácsának tagja
volt.

fájdalmait türelemmel és méltó
sággal viselve, tiszta t\ldattal
elbúcsúzva 20 01. július 13-án
elaludt örökre.
Férje, barátai, tanítványai és
ismerose1 születésének 73.
évfordulóján, augusztus 30-án a
Fiumei úti (Kerepesi) temető
szóróparcellájában vettek tőle
végső búcsút.

Derékba tört vasúti életpálya

E

lhunyt Tóth Imre, a Debreceni Cso
móponti Főnökség gazdasági veze

Tíz évig a Körzeti Üzemfónökség szám
viteli vezetője volt. Az átszervezésekkel
tő-helyettese. 50 éves volt. Rövid, járó szakmai és emberi problémákat min
súlyos betegség után, augusztus 4- dig humánusan igyekezett megoldani.
én következett be a váratlan tragédia. Végle
1997-től sikeres pályázat alapján a Csomó
gessé vált, hogy nem jön vissza közénk dol
ponti
Főnökség gazdasági vezető-helyetté
gozni a mindenki által tisztelt, a közösségért,
a vasútért szakadatlanul tevékenykedő mun se lett.
Nem ismert lehetetlent. Segítőkészsége,
katárs, aki néhány hete orvosi kezelésre szo
kitartása sokak számára maradandó emlék.
rult.
A szakmai munka mellett nagy odaadással
Debrecenben, 1969-ben a forgalomnál végzett társadalmi feladatokat is. Sok évig
kezdte vasúti pályafutását, ahol rendelkező Debrecenben a VSZ területi szervezetének
szolgálattevő lett. Szorgalmának és szak vezetőségi tagja volt.
Később két cikluson keresztül
mai érdeklődésének köszönhe
az üzemi tanács elnökeként és a
tően egyre fontosabb munka
szociális és jóléti bizottság veze
körökbe került. Több diplomát
tőjeként tevékenykedett. Sokat
ismert
szerzett. Érdekelte a gazdálko
dolgozott családja boldogulásádás, a pénzügy területe is.

ért, két gyerme
kének taníttatá
sáért.
Elvesztett kol
légánk halálával
az általa imádott
vasutat - ame
lyet 32 évig
is
szolgált
nagy veszteség
. .
érte. Szakmai tudása,
kenysége, vezetői erényei hiányozni fog-.
nak a vasutasok rragy családjában.
A MÁV Rt. Tóth Imrét saját halottjának
tekintette.
Emlékét kegyelettel· őrizzük, és nehezen
vesszük tudomásul kollégánk hiányát.
Seress István

.

.. . .
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OLVASÓI LEVÉL

Hallgattassék meg
a másik fél is!.
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irányítási készséget. A munkakörök egy szintre
sorolásával az egyik embernek sok-sok terület
hez nagy tudásanyaggal kell rendelkeznie, a
másik embernek a hónapról-hónapra ismét
lődő rutin feladatokat kell elvégeznie.
Ml
A jelenlegi bérezési formában a
dolgozóknak
maradt a „szűz"
HAZAMEGYÜNK,
fizetésük, míg a vezetoíc kiemel
NEKIUGRUNK
apjainkban már ritkán fognak le pénz, a jutalmak, a törzsgárda,
kedően jutalmazottak. Régen,
vélírásba kollégáink, még akkor az ifjú szakember és a többi
A KISKERTNEK, A HÁZ ha a vezető jutalmat kapott,
is, ha azt névtelenül teszik. Ezért jutalmazási forma. Nem beszél
akkor kaptak a dolgozók is.
nem söpri le az ember az anonim ve a kedvezményes üdülési TARTÁSNAK, A GYERE
Logikus is, hiszen próbáljon
szerzők „termékét", különösen akkor nem,
KEK OKÍTÁSÁNAK,
lehetőségekroí, az utazási ked
meg egy vezető egyedül csodát
ha a levélnek üzenete, tartalma van. A vezményekroí és a nemzetközi
NESZE NEKED
csinálni. Csak a csodáért azokat
leveleket elolvasva elgondolkodik azok
szabadjegyről.
is jutalmazták, akik azért keményen
PIHENÉS
tartalmán, esetleg ha olyan a felvetés,
Sajnos a kiegészítő juttatások szé
megdolgoztak. A jutalom összege
„utána néz", és ha szükséges, további
pen eltűntek, a ruhapénz beépi-ilt - innentől
pedig nem mutatott óriási szórást. Jelenleg a
intézkedéseket is tesz.
kezdve láthatatlan - jutalom ma már nincs, vezető - arányaiban - felveszi az egész kollek
A jelenlegi bérbesorolásunk szerint megha legalábbis a dolgozóknak. A törzsgárda jutal tívának járó jutalmat. Megjutalmazzák egyedül
tározott bruttó fizetés szépen hangzik mindad mazása szintén megszűnt, miért is értékelnék a vezetőket, mégpedig nagyon nagy összegek
dig, amíg a kifizetendő összeget kézhez nem azt, ha valaki hű a munkahelyéhez és az idővel kel, a dolgozók pedig nem kapnak semmit, illet
vesszük (nettó kereset). De még ennél is szo megszerzett szakmai tapasztalatot hasznosítja ve egy vasutasnapi igazgatói dicséretet egy kol
morúbb a kép, ha el akarjuk költeni, mivel a a munkahelyén. Sőt hátrány lassan, ha az ember lektívából egy ember. Hol van itt a jelenlegi
vásárlóértéke borzasztóan alacsony. Közüzemi egy munkahelyen van hosszú ideig, mert így vis bérrendszer emberségessége?
számlák és a napi megélhetés fel is emészti, jó, sza tud emlékezni a régi dolgokra is és ez ma
A nyugdíj korhatár felemelésével kiszúrtak
ha elég rá. És akkor még nem öltözködtünk, már bizony nem mindig előny. Pedig a szakmai mindenkivel, de talál érezhetően a legjobban a
pihentünk, nem tartottuk karban az egészsé gyakorlatnak előnye is van, rutin, gyorsabb noíckel. Egy nő háztartást vezet - a jelenlegi
günket, amire viszont az emelt nyugdíjkorhatár munkavégzés, hatékonyabb döntés, stb.
bérekboí nem könnyű feladat-, gyereket nevel
miatt nagy szükség lenne. A nyugati ember
A szakma ifjú mestere címmel jutalmazni - a férfi nem ér rá, ő pénzt próbál keresni - és
ledolgozza a munkaidejét, hazamegy, beleug lehetett azokat az ifjú kollégákat, akik gyorsan, a munkahelyén teljes értékű emberként, egyre
rik az úszómedencéjébe, beül a szaunájába, a
rugalmasan sajátították el a MÁV-os újabb és újabb kihívásoknak próbál megfelel
hét végén elmegy kirándulni, feltöltődni.
szakmát. Mert valljuk be őszin ni. Mert valljuk be, felgyorsult világunkban
A
Van ideje regenerálódni. Mi hazame0
tén, vannak a MÁV-nak bármilyen szakmai tudás „három napig tart".
gyünk, nekiugrunk a kiskertnek, a ház
sajátosságai. A prémium Egyfolytában képeznie kell magát és a változá
RÉGI ALKALMA
tartásnak, a gyerekek okításának,
ZOTTI BÉRTARIFÁRA lehetőséget adott mun sokat követnie. Az utóbbi öt évet a nyugdíj
nesze neked pihenés.
kaköri dif.ferenciálá szempontjából minimum hármas szorzóval
VISSZAGONDOLVA,
A régi_ alkalmazotti, bértarifára A MÁV-OS ALKALMAZOT sokra, hiszen nem min lehetne felszorozni, mert fizikai és_ szellemi
vissza�bndolva, a MAV-os alkal
degy, hogy valaki egy igénybevételünk szempontjából ilyen leterhe
TAK BÉRE SOHASEM
mazottak bére sohasem volt kie
rutin munkát végez, lést jelentett. Ro:rsz idoöen születtünk? Azért
VOLT KIEMELKEDŐ
melkedő a többi hasonló szférávagy több szerteágazó nem mindenkinek ilyen a helyzete, de nagyon
A TÖBBI HASONLÓ
ban dolgozókhoz. Voltak azonban
területen önálló mun- sok embernek igen. Ezért próbálkozunk, hát
SZFÉRÁBAN
kiegészítő juttatások, ami miatt vis
döntésre ha valaki végre észreveszi a dolgozók nyűgét
kavégzésre,
DOLGOZÓKzont vonzó volt MÁV alkalmazottnak
jogosult. Vagyis jutalmaz baját és megpróbál rajta segíteni embersége
lenni, mint például a prémium, a ruhata
, ,a szakmai hozzáértést, az sen!
HOZ

N

Közlemény
A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (1062
Budapest, Nyugati tér 1-2) az alábbi helyszíneken és időpontokban
tartja területi küldöttválasztó gyűléseit:
MAV Területi I az atósá
BUDAPEST
1087 Budapest
Kere esi út 3.
DEBRECEN
4021 Debrecen
Piac u. 18.
MISKOLC
3530 Miskolc
Szemere u. 26.
PECS
7623 Pécs
Szabadsá út 39.
SZEGED
6701 Szeged
Tisza La·os krt. 28-30
SZOMBATHELY
9700 Szombathely
Széll Kálmán út 2.
ZAHONY
4625 Záhony
Euró a tér 12.

Idő ont
2001. október 29.
10.00 óra
2001. október 24.
10.00 óra
2001. október 25.
10.00 óra
2001. október 31.
10.00 óra
2001. október 30.
10.00 óra
2001. október 26.
10.00 óra
2001. október 25.
11.00 óra

Hel szín
MAV Rt. Bevételellenörzési Igazgatóság Konferencia terem
1062 Buda est N u ati tér 1-2
Területi Igazgatóság Debrecen
tanácsterem
4021 Debrecen Piac u. 18.
Teruleti Igazgatóság Miskolc
tanácsterem
3530 Miskolc Szemere u. 26.
Pécs Allomás Oktatási Főnökség
Szociális Épület
L cm. tanácsterem
Területi Igazgatóság Szeged
2 em. tanácsterem
6701 Sze ed Tisza L. krt. 28-30
Területi Igazgatóság Szombathely
I em. tanácsterem
9700 Szombathel Széll K. út 2.
Oktatási és Művelődési Központ
4625 Záhony József Attila u. 36.

1. T ájékoztató a Vasutas Egészségpénztár 2001. évi működéséről.
2. Vasutas Egészségpénztár küldötteinek megválasztása.
3. Egyebek.
A napirenddel összefüggő előterjesztés a Vasutas Egészségpénztár
székhelyén és a Területi Igazgatóságok Humánpolitikai Osztályain tekinthető meg.
Az egyes küldöttválasztó gyűlésen szavazati
joggal a delegáló területhez tartozó aktív pénz
tártagok vehetnek részt, akik már 2001.
augusztus 31-én a pénztár tagjai voltak.
Küldöttnek azok az aktív pénztártagok
választhatók, akik már 2001. augusztus 31én a pénztár tagjai voltak.
Határozatképtelenség esetén az újabb ·
területi küldöttválasztó gyűlések a fenti
helyszíneken a meghirdetett időpontot követő
egy óra múlva kerül megtartásra, amely az erede
ti napirenden szerepló ügyekben a megjelentek szá
mától függetlenül határozatképes.
Budapest, 2001. szeptember 12.

dr. Magos György s.k.
igazgatótanács elr.őke

IV Nemzetközi Vontatási
Vasutasnap
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usztus 20. István király emlékezetére
üldendő: Vízsz.: 1. István király mártírhalált halt főpapja;
z.: 2. Fiához írta István király; Vízsz.: 11. 1001-b�_n a pápa ado
yozta Istvánnak; Vízsz.: 13. István fia; Függ.: 1. 0 adományoz
stvánnak a vízszintes 11-et; Függ.: 3. Regensburgi mintára
zíttette István; Függ.: 6. István bajor arája

Vízszintes: 1. Megfejtendő; 2.
Kerek szám(vissza) - tű fele -,
Megfejtendő: Strázsa; 3. V issza
veri! - női név - tonna; 4. Majd
létezik - részben kever! Hajdú
megyei község; 5. Római szám Biztonsági Tanács - kül párja néma öröm - új fű egynemúi; 6.
Elemér, Ilona - szél igéje- ügyfél
(lat); 7. Sorozat- űrmérték volt; 8.
...futása tYörösmarty) - becézett
Aranka - kemény anyag; 9. Ismer
- délelőtt; 10. Teljes - cigány
római szám; 11. Alkot e11entéte Megfejtendő; 12. Némán túr - kárt
okoz - lőfegyver tartozék - liget
része!; 13. Megfejtendő

Függőleges: 1. Megfejtendő személyes névmás; 2. Zárban van!
- nem én - bizony népiesen rokon nép - méter; 3. Megfejten
dő; 4. Néma inas! - mutató szó -vihar oroszul- satu egynemúi-ra
...; 5. növény szúróeszköze - ázsi
ai ország - ezeket némán - Hun
gária; 6. Megfejtés - kicsi - teve
fele; 7. helyhat. - női név - ...po
etika - ló név (vissza); 8. római
szám - zamat - haragos; 9. gyön
ge bor - utód - osztrák - nem len
gyelül; 10. jelen időben - némán
giga.
A rejtvényt készítette
Bánszegi József

Elozo szamunk helyes megfejtése: Csak a vasút képes biztos, gyors,

szakadatlan olcsó összeköttetést-szerezni. A helyes megfejtéseket
beküldők közül a nyertes: Békefi Mihály békéscsabai olvasónk.
Nyereményét, a két személyre szóló hévízi hétvégét a Vasútegész
ségügyi Kht. ajánlotta föl. Kérjük nyertesünket, hogy a lebonyolítás
sal kapcsolatban hívja a 06-30-9788-999-es számot! Gratulálunk!

A R NDSZERESEN SZEMLEZI MAGYARORSZAG
LEGNAGYOBB MÉDIAFIGYELŐJE, AZ

>>OBSERVER<<
BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker Auróra u. 11. Telefon: 303-4738,
Fax: 303-4744; http:\\www.observer.hu

meg az az 1mmar . �
negyedik nemzet
közi sportnapot,
amelyen a MÁV
Rt. Győri Gépé
szeti
Főnökség
dolgozói egymás
s a 1

július 7-én a Vasutasnap tiszteletére ismét a
Vasutasok Szakszervezete Hegyeshalmi Vontatási Kirendeltség Alapszervezete rendezhette

KÉPÜNKÖN
A SPORTNAP
SZERVEZŐI ÉS
A RÉSZTVEVŐ
CSAPATOK
KÉPVISELŐI

valamint osztrák és szlovák vasutas ko11égá
ikkal mérték össze labdarúgó- és teketudásu
kat.
Az egésznapos rendezvény hangulatát a
Hegyeshalmi Vasutas Fúvószenekar közel egyórás
koncertje alapozta meg. Az évről évre népszerűbb kupa
nap idei szervezőinek nem kis fejtörést okozott a kispályás labdarúgás
levezénylése, hiszen nyolc csapat is beadta nevezését. A győri, komáro
mi, hegyeshalmi mozdony- és kocsijavítók, valamint kocsiszolgálati
dolgozók me11ett a szlovák vendégek három, az osztrák ko11égák egy
csapattal képviseltették magukat. Az idén először a győri mozdonyveze
tők is beneveztek.
Labdarúgásban az első két helyen két szlovák csapat végezett, míg a
harmadik helyet a házigazdák szerezték meg. Tekében a helybéli Gondár
László és Hajecz József mögött a győri Molnár Imre érdemelte ki a har
madik helyet. A legjobb női dobó Gondár Lászlóné lett. Gratul�lunk!

_, K.Sz.

2000 Szentendre, Kondor Béla u. 7. T/F.: 26 313-105
Mint a MÁV Rt.
kizárólagos vasúti kocsizár gyártója
örömmel tudatja, hogy megkezdte
a minden igényt kielégítő
fém és műanyag jelképes
és biztonsági zárak
gyártá�át és forgalmazását
mind vasúti, mind közúti célra,
magánfuvarozók részére.
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A TARTALOMBÓL:

1•1. 2001. az ÜT-választások
éve
Kikre kell szavazni?
Miért nem jó a független jelöltek
indulása?
Mi a tétje a döntésnek?
Nem lehetünk közömbösek.

ALAPÍTVA:
1904-BEN
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Az ördög a részletekben van

O

rszágunkban nincs
olyan ember, aki ne
hallott volna az EU
A
csatlakozásról.
munkahelyek, az utca, de az
iskolák is erről beszélnek. Az
EU így, az UNIO úgy. Milyen
jó lesz, meg milyen nehézsé
gekkel kell szembenézni.
Nincs gond, mi magyarok jól
felkészültünk a csatlakozásra,
már több fejezetet eredménye
sen lezártunk. Igen. Lezár
tunk, de mi is áll azokban az
okmányokban, azt vajmi ke
vesen tudják. Mert ugye a jó
magyar mondás szerint az ördög a részletekben van.

Vegyük például a közlekedési
fejezetet, ami most van napiren
den, és bennünket vasutasokat
testközelből érint a dolog! (Ezt
nem azért mondom, mintha a kör
nyezetvédelmi vagy az eddig már
lezárt más fejezetek hidegen
hagynának bennünket!)
Mit is tudunk erről? A fehér
könyv most került napvilágra - a
közlekedési -, amely a kiinduló
pont lesz/lehet. Tehát tudni kéne a

tartalmát. A kormánynak, a MÁV
Rt. vezetésének az lenne a dolga,
hogy ezt mielőbb átadja a munka
vállalói képviselőknek is. Aztán
meg kéne vitatni közös dolgainkat!
Mert az EU feltételeket támaszt,
a tőke, az áruk, a személyek és a
szolgáltatások szabad áramlása
érdekében. ( A négy szabadság.)"
Ezek versenyfeltéte
lek. Nekünk is azok,
akik versenyhátrány
ban vagyunk, s azok
rrak is, akik már kiépí
tették a korridorokat, megfelelő
szinten fejlesztették a pálya- és
vállai'kozó vasútjukat, akiknek
nem valószínű, hogy hátrányosak
lesznek a szabályok. Ők majd ter
jeszkednek, - mi meg összehúzó
dunk?
Magyarországnak, a MÁV Rt.
nek nem csak csatlakozni, hanem
integrálódni kell! Ez több a csatla
kozásnál. Az integrálódással a
részévé kell/ene válnunk az Unió
nak. Erre vajon felkészültünk?
Milyen az eszközállomány
a fuvarpiaci pozíciók
megtartásához? Mi
lyen a szolgáltatási

A

• vasúti járműjavítás
és gyártás
,,
• fémmegmunkálás
• acélszerkezet gyártás
Járműjavító és Gyártó Kft. és szerelés

MAV ,,,,
VASJARMU

ÖNORM M 7812,
DIN6700

ISO 9001

'•

<1 .

·TÜV·" \

l'-íCIO>""'
'-·vn;;r.
1 .s·,'
DIN-EN 729-2

-'

6. A IV,es vasúti folyosóról

tárgyalt Bécsben hat
érintett ország vasutas
szakszervezete
Az európai korridorok összehan
golt működéséhez számos prob
lémát kell leküzdeni. A megoldás
kulcsa az aktív párbeszéd.

szint a személy- és árufuvarozás
ban? Mennyire intermodális a
vasút önmagával (lásd menetrend,
csatlakozások, menetidő, stb.) és g. Rendhagyó értekezlet a VSZ
más kapcsolódó szolgáltató közle
Székházában
kedési ágakkal?
Az európai uniós csatlakozáshoz
Felkészültünk-e a mu11kaerő
elengedhetetlenné vált a nemek
versenyesélyéi:iek javítására? Mire
közötti esélyegyenlőség
költötte el a MÁV a sok milliárd
megteremtése.
oktatási alapban lévő
f�intot? Hogyan ál
.Junk az idegennyelv gyalásokra. Hogy a papíron mi
ismerettel? Van-e el lehetett - nem tudni. Tény, ami
képzelés arra, hogy a tény, semmi sem történt ez ügy
magyar vasút az ország kedvező ben a mai napig. Pedig, kollégák,
földrajzi adottságait kihasználva állítólag még a KöViM miniszter
magasabb részesedéssel bírjon is fontosnak tartja ezt a párbeszé
Magyarországon a szállításban, . det.
A helyzet tehát nem jó. Attól
mint a más tagországok, nemzet
tartunk, hogy a MÁV felső vezeté
gazdaságok saját piacán?
És még sorolhatnám... A VSZ se ezt a témát is saját zárt sorain
többek között a fenti kérdésekre is belül kívánja megvitatni a Hu
szeretett volna és szeretne választ mánkonferenciához hasonlóan,
kapni, amikor ez év júniusában ahol ugyanis a munkaügyi kap
kezdeményezte egy, az EU csolatok javításáról (is!) tárgyal
ügyekkel foglalkozó Szociális tak a szakszervezetek és az üzemi
Fórum létrehozását a MÁV-nál. A tanácsok jelenléte nélkül.
Bocsánat! Most jut eszembe!
kezdeményezést idő előtti
nek tartották és elutasí Ha a M,ÁV felső vezetése és a
tották MÁV-ék. A végrehajtó szolgálati főnökök
dolog ma már me közti munkaügyi kapcsolatok javí
legebb. A MÁV tásáról beszéltek - amelyek szó
Felügyelő Bizott ami szó, javításra szorulnak -, oda
ság
legutóbbi persze mi tényleg nem kellettünk.
Tisztelt MÁV Vezetés! T. Vezér
ülésén ismét mert ott már sok igazgató Úr! A VSZ ismét --már
szor szóba hoztuk sokadszorra - kezdeményezi az
eddig is - rákérdez Uniós csatlakozás miatti szociális
tem, hogy mi van párbeszéd sürgős beindítását.
ezzel a kérdéssel! Az
általános vezérigazgató-he
lyettes sikkesen, két ujjal felemelt
egy papírköteget és azt mondta,
hogy készül az elképzelés a tár-

EU így,
UNIÓ úgy

z EU feltételeket támaszt, a töke, az
áruk, a személyek és a szolgáltatások
szabad áramlása érdekében. {A négy
szabadság.) Ezek versenyfeltételek. Nekünk
is azok, akik versenyhátrányban vagyunk, s
azoknak is, akik már kiépítették a korridorokat,
megfelelő szinten fejlesztették a pálya- és vállal
kozó vasútjukat, akiknek nem valószínű, hogy hátrá
nyosak lesznek a szabályok. Ők majd terjeszkednek mi meg összehúzódunk?
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Kikre kell szavazni?

S

zállóige lett kis hazánkban a „leggyengébb láncszem".
Nos lássuk, hogy nálunk a vasúton ki és kik a leggyen
g�bb láncszemek? Mindazon személyek ide sorolhatók·
- és nem kevesen vannak -, akik hittel vallják, hogy
„nem kell szakszervezeti tagnak lenni, mert így megspórolom a
tagdíjamat és ugyanazokat a szolgáltatásokat és juttatásokat
megkapom, mintha tag lennék."

FELHÍVÁS!
2001. november 27�28-29-én

ÜZEMI TANÁCSI
ÉS MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐI

választások lesznek.
Valamint azok a személyek is, Kapcsolatok Központjában közel
akik hisznek a munkáltató �mító, 400 ezer forintos az átlagkereset) a
A munkavállalók ezeken a választásokon dönthetnek
kábító ígéreteiben. Mindkét csoport MÁV-átlagot sokszorosan meghala
a munkavállalói jogok védelméról és azok érvényesíthetőségéról!_!
abból indul ki, hogy Nyugaton mi dó.jövedelmek alakultak ki.
Most dólhet el, hogy:
lyen jól keresnek, milyen magas az
A vasút e menedzserek hatására
w kik képviselik a m[!nkavállalókat a dö11tési folyamatban,
életszínvonal és ott is milyen keve sem lett nyereséges, és az elmúlt
w kik közvetítik a dolgozói véleményeket a fontos kérdésekben,
évek alatt közel 1500 milliárd Ft
sen szakszervezeti tagok.
w kikkel dönthet együtt a munkáltató a Kollektív Szerződésben rögzített
Ezek az emberek csak egyet felej belső hiányt halmozott fel a vezető
jóléti pénzek felhasználásáról,
w kik vesznek részt a munkahelyi problémák megoldásában,
tenek el, hogy a tőke és a tőkés csak európai vasutak fejlettségi színvo
w mely szakszervezetek lesznek reprezentatívak, és melyek köthetnek
kényszer hatására adakozik. A nalához képest. Miből gondolják az
Kollektív Szerződést.
. kényszert pedig az erős érdekképvi említett két csoport tagjai, hogy a
seletek vagy az azok hatására kierő-. fenti körülmények között az ő élet
Amit kockáztatunk:
szakolt törvényi szabályok alkotják. színvonal-javításukra a közeljövő
w lesz-e KSZ-kötésre jogosult szakszervezet, és milyen juttatások lesznek a
KSZ-ben?
A jelenlegi gazdasági visszaesés ben sor kerülhet erős, belőlük is álló
w lesz-e, és ha igen, milyen tartalmú lesz a MÁV Rt. szociális ellátórendhatására a szabadabb Amerikában érdekképviseletek hiányában?
szere?
·
Az átszervezések mindig nagyon
lesz nagyobb az elbocsátások szá
w kivívható-e a felzárkózás az európai vasutakhoz és f?érekhez?
ma, mert Európában erősebb törvé sok pénzbe kerülnek. Az elmúlt.
w növekszik-e az összetartó erő a vasutasságon belül?
nyek és .szakszervezetek védik a években is· milliárdokat költöttek
munkavállalók érdekeit. A multik is különböző átszervezésekre évenSzavazz a Vasutasok Szakszervezetének jelöltjeire, mert a VSZ:
w mindig a munkavállalók érdekeit tartotta, és tartja szem előtt,
a gyengébb ellenállás irányába hat . ként. Az átszervezéseknek mindig
w mindig kiszámíthatóan és higgaötan érvelt,
. vannak nyertesei és vesztesei, mert
nak!
w mindig megkereste és megtalálta a helyes egyensúlyt (kompromisszumot),
ezeket-a
pénzeket
valahol
meg
kell
Ma Magyarországon egy kialaku
w mindig a munkavállalók érdekében alkalmazta a munkaharc legvégső
ló, a piacgazdaság irányába haladó, takarítani. Ezeknek a megtakarítá,
eszközét, a sztrájkot,
·
a privatizációt még be nem fejező soknak az egyi� lehetséges formaJa
w mindig felkészült szervezettel rendelkezett az érdekvédelemhez,
kapitalizmus (demokrácia) hatásait a létszámok ide-oda szervezé- _,.,,,,.���� w minden tisztségviselője elfogadott partnere a munkáltatónak,
érezzük. Addig, amíg az elosztási se és csökkentése, vala�·
w mindig törődött a nyudíjasok érdekvédelmével.
1(1.tA
viszonyok ki nem alakulnak és a ter mint a menetkedvezméMindenkire szükség van, aki tenni akar önmaga, munkatársa, kol· 1,1S%
·· S' '
1.EII
melési rendszerek meg nem álla nyek megvonása azoklégáJ'a, barátJ·a érdekében!
O
,. �t.ötAB
podnak (biztos, hogy.nálunk marad tói, akik kikerülnek a , f.u ' t tó netn
Nagyarányú részvétellel és a VSZ jelöltek támogatásával
,,
a termelő multi, ha magasak lesznek N AGY MÁV Rt.-ből.
hozhatod_ létre azt az erőt, amely jogszerűen állhat elő
· A munl\.ai a" ő megk
követeléseiddel!!
Az átszervezések, 'rted do\goii
a személyi költségek?), a termelés
.
és a fogyasztás egyensúlyba nem társaságalapítások és e ' e\e\ni akar 'a,.kOf�"
Csak az erős és támogatott Vasutasok
f
\vá sa\•
jutnak, addig csak az elvonás, a mi egyéb technológiai válán)' e ra
Szakszervezete képes az
nél olcsóbb személyi költségek ki tások ellenőre és felü
érdekérvényesítésre!
gyelője· a szakszervezetek
alakítása a cél.
Az elmúlt évek bebizonyították, által jelölt és a munkavállalók
hogy a minden határon túli létszám által megválasztott üzemi tanácsok.
csökkentések, költségmégtakarítá Ha elhagyjátok a szakszervezeteket,
sok nem a korszerűsítés és a bérek akkor nem lesz ÜT-jelölt, ha nincs
növelése felé kényszerítik a MÁV ÜT-jelölt, nem lesz üzemi tanács,
Rt.-t. A kivont állami pénzek, a meg vagy az a munkáltató által felkért
Fő csomópontok:
nerh fizetett szolgáltatások, a figyel tagokból fog állni. Ha így lesz,
men kívül hagyott árnövekedések az akkor beindul a szabadrablás (üdü
• A Kollektív Szerződés módo
, ,__,,.---Rt. ·veszteségét növelték, melynek lők; üzletrészek stb.), mert a privati
sítása
ellensúlyozására a költségmegtaka záció a MÁV-nál most kezdődik (ld:
•
A
Hároméves megállapo�ás
rítás az egyetlen üdvözítő gyógy FAVÉD Kft.).
sorsa
NEM LEHETSZ KÖZÖM
mód. Vezetői prémiumfeltétel volt
Az elmúlt hóm�pban a soros és
az állami hiány megsiabásán belüli BÖS! A munkáltató nem érted dol
soron
kívüli VET-ülések sem
gazdálkodás. Az már senkit nem gozik, ő a kormány J!lvárá�ainak
hozták meg a vállalati KSZ •
érdekelt, hogy hagyták elmenni a ak�J m_egfelelni! A TOKE ES A
módosítását.
szakértelmet; hogy bűnösen hagyták TOKES NEM OSZTOGAT!
leamortizálódni az eszközállományt Kell, hogy segíts az ÜT-választáso
négy hónapja zajló (gyakorta zajos) érdekegyeztetésben szepés tarthatatlan kedvezményi rend kon! Ha tagságoddal erősíted szak
tember 28-án megállapodásközeli helyzet alakult ki.
szerrel statisztikává süllyesztették a. szervezetünket, akkor nem biztos,
Egyezség volt több mint 20 olyan, formainak tekinthető módosí
hogy később sztrájkolnod kell!!
te] jesítményeket.
tásban, mely az Mt. átszámozása, fogalom cseréje következtében
A válasz a címben felt�tt kérdésre
Mindeközben a vezetők .és haj
technikainak nevezhető. Már egy hónapja egyezség volt a vasu
csárok fizetését „differenciálták", tehát: kizárólag szakszervezeti
tasság által nagyon várt- KSZ 40.§ módosításában (ez a szabá
így fordulhatott élő, hogy.270 %-0$ jelöltre és ezen belül, ha elveid és
lyozás a szolgálatátadásra kötelezett munkavállalók mákeresetfejlesztések voltak, valamint meggyőződésed megengedik, kizá
sodik munkaközi szünetét kiemeli a munkaidőből, 175% �
hogy egyes érdekcsoportoknál rólag a Vasutas�k Szakszerveze�e
PA.
díjazás mellett).
(TMKK=Társadalmi és Munkaügyi jelöltjeire kell szavaznod!
�
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az

ÜT-választások

éve

Állítsunk jelöltet!

1

munkáltató „előrelátó és bölcs" aka
ratából egy békés vetél�!3désektől és
anyázásoktól mentes UT-választási
kampányból újra érdekharc és kiszo
rítósdi lesz.

Várhatóan helyi szinteken a megegyezéses, min
denkit képviseltető választások helyett a voksolást
hajtó és harcoló szakszervezetek küzdelme lesz a
választásból.
Ezt a munkáltatónak köszönhetjük, mert a külön
böző vezetői értekezleteken (BEIG, Balatonboglár)
a munkahelyi vezetőket „ kötelezték" a független
jelölések szorgalmazására. És ezzel beindult a
kiszorítósdi.
A munkáltató szándéka a szakszervezetek kiszo
rítása az üzemi tanácsokból, és így meggyengíteni a
képviseleti demokráciát. Az tény, hogy a függetle
nek jelenléte szükséges, de az ilyen módon történő
rászervezés a szakszervezetek támogatottsági inde
xének csökkentését célozza. A céllal viszont az a

robbanthatja a szakszervezetek és ezen belül a rep
rezentatív szakszervezetek lehetőségeit, minden
munkavállalóra hátrányosan hat.
A független jelöltek indulása és indítása a KSZ és
több olyan megállapodás megkötését akadályozza
meg, amely a munkavállalók érdekeit tartja szem
előtt.
Ezzel a lépéssel a munkáltató a ,jó apa" szerepé
ben tetszelegve osztogathat, differenciálhat, lét
számcserét hajthat végre úgy,
ahogy azt az ó • érdekei
megkívánják. Elküldi az
öregeket, felveszi a
pályakezdőt, és már-'
is csökkent a bérek
re kifizetett költsé
ge, sok évtizedes
munkát és felcserél
hetetlen egzisztenci
át dönt romba.
Tehát állítsunk jelöl-

A JÖVŐNK FÜGGHET A DÖNTÉSEDTOL!
baj, hogy - amit a munkáltató nem gondolt végig ha 4-5 reprezentatív szakszervezet alakul ki a
választások után, mit fog csinálni," hiszen a jelenle
gi hárommal sem tud mit kezdeni. Továbbá, ha a
reprezentatív szakszervezetek együttesen sem érik
el az 50 %-os szavazati arányt, akkor az összes
szakszervezettel kell leülnie tárgyalni a kollektív
szerződésről, ami jelenleg l 6�ot jelent. Kezelhető-e
ez a rendszer a munkáltató részéról? Aligha, hiszen
az rengeteg kikérést (munkáltatóval történő tárgya
lást) jelent, és a kialakult KSZ-t még a munkaválla�
lókkal is meg kell szavaztatnia.
Én bízom munkavállalóink és tagjaink meggon
dolt és bölcs döntésében a szavazáskor, mert átlát
ják azt a veszélyt, amelyet a munkáltató ültet a
választások talajába. Az a taposóakna, amely szét-
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Friss egyezség volt az
"-'4tl' átirányítás kérdésében.
(V olt helyettesítés KSZ
58.§.)
Ha a munkavállaló eredeti
munkaköre helyett vagy mellett
más munkakörbe tartozó felada
tokat is ellát, plusz díjazásra is
jogosult (10%).
A munkavállalót átirányítani
évente- 66 munkanap lehet. A
KSZ Helyi 'Függeléke szerint
vagy egyéni külön megállapo
dásban ettől maximum 110 mun
kanapig eltérhetnek a felek, de a
díjazásnak legalább az időtartam
arányában növekednie kell. (6688 napig 20%, 88-110 nap 30%.)
Az átirányítás, kirendelés és
kiküldetés időtartamát össze kell

tet, de szakszervezeti jelöltet, és szavazzunk is a
szakszervezeti jelöltekre, mert a jövőnk, a KSZ
ünk, a jóléti rendszerünk és a jóléti pénzeszközeink
múlnak rajta. Ha nincs 50% fölötti reprezentatív
·szakszervezet, akkor „nincs" kollektív szerződés, ha
nincs kollektív szerződés, nincs benne jóléti pén
zeszköz és az ÜT-nek, vagy KÜT-nek nincs miről
döntenie.
, Minden jelenleg meglévő többletérték előbb
utóbb megszűnhet a munkáltató egyoldalú döntése
alapján, és áldozatul esik a költségmegtakarítás, a
karcsúsítás oltárán.
Gondolkodj és dönts most: a jelöltállításnál alá
írsz-e valakinek, és gondolkodj és dönts majd a sza
vazásnál! A jövőnk függhet a döntésedtől!

A

szeptember 28-i ülésen
a szakszervezetek java
s olták, hogy a megállapo
dás-tervezet kerüljön aláí
rásra, de a munkáltató a
péntek délutáni gépelési
nehézségekre hivatkozott.

Az aláírás napjául kitűzött

A

z ÜT-választásokon a független
jelöltek indulását lehetőleg el kell
kerülni, mert:

• önös vagy munkáltatói érdek vezérli;
• korlátozott információkkal rendelke
zik;
• nem látja és nem tudja az összefüggéseket;
• nincs szakértői háttere;
• egyénileg dönt csoportok sorsa .
felett;
• szakszervezeti jelöltet szorít ki;
• gyengíti a szakszervezetek KSZ
kötési lehetőségeit;
• gyengíti a munkavállalók es$1yeit
egy erős, kollektív szerződés
megkö'tésében;
• a szakszervezeteket sztrájk szervezésére kényszeríti tárgyalások
helyett.
Vedd már észre, hogy a
munkáltató ellened és
társaid ellen szervezi a
független jelöltek indítását!

Kinek az érdeke. hogy ne legyen KSZ
kötésre jogosult szakszervezet és ne
legyen KSZ, de legyen KÁOSZ?
Te is a munkáltatói önkényt választod?
Nincs ismereted, tapasztalatod a Kft-k és
a multik munkáltatói módszereiről?

Sztrájkolni akarsz,
vagy erős
szakszervezeteket?

Pszota Árpád

KÉRDÉSEI ÉS HÍREI

számítani, .ez naptári évenként
132 nap lehet, de az összesiámí
tás az átirányítás megnövekedett
munkanapjaival azonos mérték
ben növelhető. (Max. 176 mun
kanap.)
Nem minősül átirányításnak,
ha a munkavállaló a napi teljes
munkaidején belül látja el távol
lévő, de azonos munkakörű más
munkavállaló feladatait.

Senkinek nem
jó a független
jelöltek rndulása

vált megállapodás-tervezetet nem
írhatta alá.

• A Hároméves
S
október 2-án a
megállapodást
a
:'j\\�
�S
dokumentumter
�\\t oe\é,S .� 'lJ;(l'a."
2001.
VDSZSZ
vezet módosulva
�,te� é, \oo� s-z-1>
XII. 31-re fel
került a tárgya
.. �oe\! S �e\\ ' i\
mondta.
ss-z-e f\'a.'9\�
lóasztalra.
�-a.\ o ·, e1- '\'!,?..
A munkáltató
A hátralévő idő
-�-a.� f\�e
, '(\\
szóhasznála tával ,,.�\,
ben
tárgyalni kell.
e�e (\9-9
élve
átértékelteEzt segítendő, készí
pénteki álláspontját.
tett a V SZ tárgyalási
Az egyoldalú módosí
csomagjavaslatot.
tással a MÁV Rt. vezetése azt
A KSZ hatálya továbbra is
akarta elismertetni a szakszerve 2002. XII. 31.
zetekkel, hogy a Hároméves
A Vasutasok Szakszervezte a
megállapodás VDSZSZ által tör
ténő felmondása követlceztében a vasutasság érdekeinek és elvárá
felmondási idő leteltével a MÁV sainak leginkább megfelelő
Kollektív Szerződés is hatályát irányban befolyásolja a tárgyalá
sokat _és kezeli a helyzetet.
veszíti. (2001.XIl.3 l .)
·
A szakszervezeti oldal a vasu
Varga Gyuláné
tasság számára így hátrányossá
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Ki vezeti a MAV-ot?
/
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(Átszervez_ések a MÁV Rt.-nél 2002. január 1-jétől?)

001. október havának első hetében
a Vasutas Hírlap - amely címében a
MÁV Rt. dolgozóinak lapja - elhozta
a mikulást néhány ezer vasutasnak,
jóval december 6-a előtt. Csokimikulas
nem volt a csomagban, csak olyan hírek,
amelyekben- az árufuvarozás átszervezé
séről, a Forgalmi Szakigazgatóságot és a
Gépészeti Szakigazgatóságot is érintő
szervezeti átalakításról tájékoztatta - állí
tólag - Kukely Márton vezérigazgató úr a
szolgálati főnököket. A cikk szerint 2002.
január elsejétől mintegy 2000 fő a forgalmi
szakszolgálattól és mintegy 200 fő a gépé
szeti szakszolgálattól az Árufuvarozási
Szakigazgatósághoz kerül.

Eddig a hír. Az átszervezés nem újdonság,
sok-sok tervezet látott már eddig is napvilá
got. Ami meglepő és új hír, az a január l-jei
időpont.
Az újság a 4. oldalon a következőket írja:
„A MÁV folyamatosan tájékoztatja a
szakszervezeteket, a központi üzemi taná
csot, a felügyelő bizottságban ülő szakszer
vezeti vezetó1<et a vasút átalakítási tervé
ró1, a tervezett intézkedésekró1."

MÁV Rt. Vezérigazgatóság
Kukely Márton úr vezérigazgató

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

A

Vasutas Hírlap ez évi 17. számá
ban (2001. 10.02.)
megjelent

,,Munkabéke kell a bevételek nö
veléséhez, a munkahelyek megőr
zéséhez,. a fizetések emeléséhez" c. cikk
szerint On 2001. szeptember 19-én Buda
pesten megtartott országos szolgálati fő
nöki értekezleten tájékoztatta a jelenlévő
szolgálati vezetőket a MÁV gazdálkodási
helyzetéről, az á·rufuvarozási és személy
szállítási szakterületnek a forgalmat és
gépészetet is érintő átszervezéséről.

A cikk keretes formában emelt ki beszédé
ből bizonyos részeket. Az újság' második olda
lán „Az AFU-hoz kerülnek" c. keretes írásban
többek között az szerepel, hogy a gépészettől
az árufuvarozáshoz kerül csaknem 200 munka
vállaló, valamint az állomásokon mintegy
2000 árufuvarozási-kereskedelmi tevékenysé
get végző munkatárs.
Tisztelt Vezériga;,gató Úr! Amennyiben a
„MÁV Rt. dolgozóinak lapja" az olvasókat
tényszerűen tájékoztatta az értekezleten
elhangzottakról, úgy a MÁV Rt. mint munkál
tató megszegte a Munka törvénykönyve 21. §
(1 )-(3) bekezdéseiben foglalt kötelezettségeit,
mivel szakszervezetünket a cikkben olvasható,
tervezett intézkedésről nem tájékoztatta, véle
ményezési jogunk gyakorlására nem nyújtott
módot, valamint a kötelező konzultációs lehe
tőséget nem biztosította.·

Nos kedves Kolléganők, Kollégák! Erről
az átszervezésről a MÁV a VSZ-t nem tájé
koztatta! - Erre mondták régen az öreg
vasutasok nótázva, hogy: ,,hazudnak a
gyöngybetűk a hófehér papíron ...".
A VSZ elnöke feltételes kifogást
nyújtott be a MÁV Rt. vezérigaz
gatójának. A VSZ FÉIB
pedig a Forgalmi Szaki
gazgatóság vezetőjéhez.
Mindkét · kifogás tár
gyalására 2001. októ
ber 9-én került sor. A
MÁV a kötel.ező egyez
�etésen a következőket
közölte (mindkét egyezte
tésen!)
J. A január 1 �jei időpontot és a
éikkben szereplő létszámot rögzítő intézke
dés még nem került kimunkálásra, folynak az
ügyben az előkészítő munkálatok. 2. Az
intézkedések előtt a MÁV Rt. a szakszerveze
ti joggyakorlást teljes mértékben biztosítani
fogja.'- Mi elhisszük a MÁV állításait. Marad vi-

szont a
kérdés. Ha a
MÁV illetékesei még
nem hozták meg vég
ső döntésüket, akkor mi
ért nem erről tájékoztat a
Vasutas Hírlap? Akkor kire illik
az újságban a 4. oldalon fellelhető minő
sítés, hogy: ,,túlhatalmi pozíció".
Munkabéke kell! Kellene! Ez a módszer
nem oda vezet. Ha a MÁV újságja hiteltelenül
informálja a MÁV dolgozóit egy vezérigazga
tói tájékoztató tartalmáról, akkor az erre for
dított költség pazarlás. Bízunk benne, hogy a
lap felelős kiadója (Kukely Márton vezéri
gazgató gátat szab az általunk többszőr kifo
gásolt gátlástalanságnak.
Orosz Péter

hajtás azonnali felfüggesztését és a kötelező
egyeztetésnek a Munka törvénykönyvében
foglalt határidőn belüli megkezdését.
A fentieken túJmenően visszautasítjuk azt a
Amennyiben a Vasutas Hírlap dezinformálta
formát, amelynek keretében egy igen jelentős
a munkavállalókat, úgy mind vezérigazgatói,·
intézkedésről oly módon tájékoztatja a MÁV
mind kiadói minőségében kérjük, hogy
Rt. vezérigazgatófának felelős kiadásában
. egyrészt megfelelő tartalmú helyreigazítás
megjelenő sajtóorgánum a vasutas munkavál
jelenjen meg az újságban, ezen túlmenően a
lalók ezreit, hogy az korlátlan találgatásokhoz
MÁV Rt. valamennyi, a rendelkezésére· álló
vezethet; mivel a tervezett intézkedés részletei
ről nem nyújt információt. A MÁV által meg egyéb kommunikációs eszköz igénybevételé
vel a dezinformációt szüntesse meg.
hirdetett, a munkavállalókkal folytatandó köz
(Nem feladatunk, hogy a lap főszerkesztőjé
vetlen, új kommunikációs rendszer vélemé
nek felelőssegét vizsgáljuk. Tekintettel azon
nyünk szerint ezzel szöges ellentétben áll.
ban arra, hogy az említett lapszám első oldalán
Tisztelt Vezériga;,gató Úr! Amennyiben a
megjelent fénykép tanúsága sze
citált újságcikk, _az említett
rint jelen volt az értekezleten,
átszervezést illetően, valós tar
A MÁV Rt.
úgy véljük a tényszerű tájékozta
talmú, úgy e levelünket tekintse valamennyi, a rendel
tás kapcsán hangsúlyozott fele
·a Munka törvénykönyve 23.§ (1)
kezésére álló egyéb lőssége van.)
bekezdése szerint minősülő
Budapest, 2001'. okt. 4.
kommunikációs
Kifogás-nak.
Tisztelettel:
eszköz igénybevételé
Dr. Márkus Imre
vel a dezinformációt
Kérjük a tervezett intézkedés
elnök
visszavonását, illetve a végreszüntesse meg

1 Köszönet az 1 o/o-ért 11
� A Vasúttörténeti Alapítvány Kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, ak;k
� személyi jövedelemadójuk 1 %-át az elmúlt évben részünkre felajánlották.
�
� Az APEH által átutalt összegből fedeztük vasúttörténeti és fotókiállításaink, rendezvénye- �
� ink, valamint relikviáink felújítási költségeinek egy részét
�
ra1
Továbbra is köszönettel fogadjuk vasútbarátaink, támogatóink felajánlásait
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. Magyarország és Fiume

A

Közlekedési Múzeumban a fenti
című időszaki kiállítás november
ben még megtekinthető. A kitűnő
en válogatott és rendezett anyag
alapvetően a közlekedési összefüggéseket
és azt mutatja be, amely hazánk és a kikö
tőváros kapcsolatában meghatározó és
ismeretterjesztő. A kiállításra kísérő kiad
vány is megjelent. Szerzője dr. Eperjesi
László, a történettudomány kandidátusa, a
múzeum archivumának vezetője, jelen té
ma régi kutatója. A kis könyv előszavát
Tombor Sándor, a közlekedési tárca köz
igazgatási államtitkára, a bevezetőt dr.
Katona András, a múzeum főigazgatója ír
ta. A hosszadalmas kutatás eredménye
ként készült értékes munka alapján kíván
juk megismertetni olvasóinkat Fiume
vázlatos történetével.

Fiumével összekötő szép Lujza út megvalósítá
sát (1809), amely már szekeres közlekedést is
lehetővé tett. Az e térségben egyre terebélyese
dő tengeri kereskedelem legfőbb haszonélvező
je a bécsi gazdaságpolitika támogatását élvező
Trieszt volt az 1810-es évek végén, nemsokára
át is vette Velence korábbi uralmát a levantei
kereskedelemben.
A Habsburg birodalom és Magyarország kül
kereskedelmének közös érdeke volt a Vaskapu
szabályozása, amely a XIX. század utolsó évti
zedében meg is valósult. Ugyanakkor a nagy ha
jók kikötésére alig alkalmas, szárazföldi közle
kedési háttérrel nem rendelkező fiumei kikötő
fejlesztését igényelte a kikötőváros és hazánk
gazdasági érdeke. A magyar tengeri külkereske-

város neve ma Rijeka. (Horvátul és a
megszokott megnevezés olaszul
egyaránt folyót jelent.) Fiume a XVII.
század közepéig egyike a kisebb adriai
kikötővárosoknak. A település 1466-tól a
Habsburgok családi birtokaként széles
körű városállami önkormányzatisággal
rendelkezett. Két évszázaddal később a
császár és a király címert adományozott a
városnak. A török kiűzése után (1718)
Magyarország külkereskedelme szem
pontjából Fiume jelentőségét a· város földrajzi delem fejlesztésének szükségességét az 1832helyzete határozta meg: az Adriai tenger ezen a 36. évi országgyűlésen a reformprogram része
helyen közelíti meg legjobban a Dunai-meden ként fogalmazták meg. Kossuth Lajos és vele a
cét. Hasonló jelentősége volt Triesztnek Auszt liberálisok az építendő vasútvonalakat az agrár
ria számára. A III. Károly király (német-római külkereskedelem szolgálatába
császárként V I. Károly) által 1717-ben kibocsá kívánták állítani. Első vasúti '
tott nyílt parancs kinyilvánította a hajózás sza törvényünk az 1836. XXV. Tc.
badságát az Adrián. Ezt a kereskedelmet uraló megadta a kisajátítási jogot a
Velence is kénytelen volt elismerni. Az uralkodó „Sziszektől a magyar tengeri
saját tengeri kereskedelmének fellendítése érde révpartig" létesítendő vasútnak
kében Triesztet és Fiumét vámmentes szabadki is. Kossuth Vukovár és Fiume
között kívánta a vonalat vezet
kötővé nyilvánította.
Mária Terézia - Ill. Károly leánya és utódja - ni, Széchenyi István a Pest és
folytatta az elődje. által elkezdett merkantilista Fiume közötti vasút létrehozágazdaságpolitikáját, és Magyarország gazdasági . sát tartotta nemzeti érdeknek.
életének és gabonakivitelének elősegítésére Fiu Az országgyűlés a Buda-Fiume
mét és kerületét 1779-ben, külön területként, vonal mellett döntött, de a sza
badságharc átmenetileg megakadályozta a vasút
hazánkhoz csatolta.
építését.
Karszton keresztül a XVII I. századig nem
vezetett kocsival járható út Fiuméig. A
Bécs-Trieszt út építését 1717-ben kezdték meg,
ebből ágazott ki a Laibach (ma Ljubljana)
Fiume köiötti szakasz. A közúthálózatot termé
szetesen bővítették később. Még abban a szá
zadban két út készült Károlyváros (Karlovac) és
a tengerpart között: a Fiuméba és Buccariba
(Bakar) vezető ·Károly út (Via Carolina), vala
mint a határőrvidéken keresztül Zengbe (Senj) '
tartó József út (Via Josephia). Mindkét út túlzott
meredeksége miatt csak teherhordó állatokkal
volt járható, ezért nem sokat segíthetett a keres
kedelemnek.
A n_apóleoni háborúk alatt fellendült a gabo
nakivitelt, s sz te ösztönözte a Károlyvárost
\

ményekhez 16 millió tonna követ használtak fel.
Fiume akkor Európa tizedik legnagyobb kikötő
je volt! Rakpartjainak hossza 6,5 km, a kikötő
part mentén 61 km hosszú vasúti vágány bizto
sította a forgalom lebonyolítását, a közraktárak
118 ezer négyzetméter kihasználható rakterület
tel rendelkeztek.

Baross Gábor kiemelkedő
szerepe

A

A

A

·'',:l!}'
;
Iiágos után az önkényuralmi
Vkormány az összbirodalmi
érdekeket szem előtt tartva
az osztrák· birodalmi vasúti
hálózat részeként építette a magyar
országi vasutakat, és a monarchia
egész tengeri külkereskedelmének
Trieszt lett a központja

/

Történeti visszapillantás

Gazdaságpolitikai szempontok

_5

Az utóbbi másfél évszázad
eseményei

V

ilágos után az önkényuralmi kormány az
összbirodalmi érdekeket szem előtt tartva
az osztrák birodalmi vasúti hálózat részeként
építette a magyarországi vasutakat, és a Monar
chia egész tengeri külkereskedelmének Trieszt
lett a központja (Fiume teljes mellőzésével).
Fiumét húsz évi szünet után ismét Magyaror
szághoz csatolták. A kikötő kiépítése és az oda
vezető vasút megnyitása (1873) teremtette meg
az önálló magyar tengeri kereskedelem kialaku
lásának lehetőségét. A kikötő és a pályaudvar
építési terveit a MÁV szakemberi készítették.
Kiépítése 1871 és 1914 között több szakaszban
történt. A legnagyobb nehézséget a víz mélysé
ge okozta. A tengerpart feltöltéséhez és a létesít-

llamtitkárként 1881-ben - közlekedési miniszter öt évvel később
lett - meggyorsította a kikötőépítés
ütemét, növelve annak költségvetését.
Emellett a tarifapolitika alakításával, a
Budapest-Fiume vas�ti összeköttetés
állami kezelésbe és tulajdonba vételé
vel a magyar gazdaság világpiaci for
galmát a fiumei kikötőbe irányította,
megszüntetve a déli vasút Triesztnek
kedvező egyeduralmát.
Baross Gábor a magyar tengerhajó
zás fejlesztése érdekében 1890-ben
felbontotta a magyar kormány szerző
dését az osztrák Lloyd Társasággal. Az Adriai
Rt. állami támogatását a Lloydtól elvett szub
vencióval növelte, így flottáját 25 hajóval bővít
hette. Az osztrák kormánnyal 1891-ben létesített
Az Adria Rt Szent István gözöse

megállapodás alapján Trieszt és Fiume hajófor
galmát keleti irányban a Lloyd, nyugati irányban
pedig az Adria Rt. bonyolította le. A példaként
bemutatott tevékenységek is elegendők lettek
volna ahhoz, hogy a „vasminisztert". Fiume
város 1889-ben díszpolgárrá válassza.

Epilógus

V

olt kikötővárosunkat 1918-ban horvát csa
patok szállták meg, majd hat év elteltével
Olaszország uralma alá került. A nagy kikötő az
olasz, a Baross kikötő a jugoszláv oldalt gazda
gította. A második világháború után az állam
felbomlásáig Jugoszláviához tartozott, jelenleg
Horvátország legnagyobb kikötője. Napjaink
ban a magyar-horvát közlekedési kapcsolatokra
is a baráti viszony, az érdekek és célok hasonló
sága, továbbá a szoros együttműködés jellemző.
dr. Horváth Károly
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Munkavállalói szemmel a· főközlekedési folyosókról
,

udapest után Bécs adott otthont
·
a Közlekedési Szakszervezetek
.
Nemzetközi Szövetsége
{ITF)
Európai Szövetsége {ETF) EU
IV-es vasúti folyosóval (korridor) kapcso
latos egynapos tárgyalásának.

A Berlintől Isztambulig terjedő folyosó
zavartalan és hatékony működtetésének elő
készítő munkálatairól a hat érintett ország
vasutas szakszervezetei tanácskoztak a mun
kavállalói érdekek figyelembevételének biz
tosítása céljából létrehozott fórumon. A ta
nácskozást az EU-hoz benyújtott pályázat
elnyerése tette lehetővé.
Tekintettel arra, hogy az európai korridorok
összehangolt működéséhez számos problémát
kell leküzdeni, a megoldás kulcsa az aktív
párbeszéd, vallja az Európai Unió. Az egyes
vasúttársaságok által kiadott sza..
bályozások, utasítások össze
hangolása, a pályák kölcsö
nös használatnak megol
dása, a határállomási fel�
adatok bizalmi elven tör
ténő egyszeri elvégzése
mind-mind egyeztetést
igényel. A korridoron le
bonyolított munka ,,elosz
tása" pedig foglalkoztatási
kérdés, vagyis közvetlen. érdek
védelmi feladat.

Az Európai Unió tíz vasúti főközlekedési
folyosót jelölt ki. Ezeknek vannak
további elágazásai. A IV-es korri
dor egyeztetési munkálatait a
felek referenciának szánják.
Amennyiben kellő időben
lesznek eredmények, a többi
folyosó egyeztetési tárgyalá
sain is az itt b�vált módszer
szerint folynának az egyezteté
sek.·
. Jelenleg az érintett szakszervezetek a partner vasúttársaságok előkészületeivel
kell, hogy me-gismerkedjenek, valamint a kor- .
ridor és elágazásain lévő határállomások átbo
csátó képességének gyorsítását elősegítő tevé
kenység feltérképezése a feladat.

A szakszervezeti korridor-team munkája a
vasúttársaságok szakmai bizottságaitól an
nyiban tér el, hogy valamennyi egyezte
tést a munkavállalók érdekeinek
minél hatékonyabb érvényesítésé
vel teszik meg.
A Vasutasok Szakszervezete a
korridor-team munkájában aktívan
részt vesz.
A IV-es folyosón lévő határállo
mások tevékenységének áttekintésé
hez szakszervezetünk dolgozta ki a
szempontokat. A következő találkozóra még
ebben az évben sor kerül, addig kell el
készülni a tanácskozáson' eldöntött további
feladatokkal.
Varga

Köszönet a támogatás.ért

A Vasutasok Vörösmarty Művelődési Háza (Miskolc) köszönetet
mond azon tám0gatóknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át részünkre felajánlották.
r
A támogatásból származó bevételt, 312. 792 Ft-ot a vasutas kultúra támo
gatására fordítottuk.
Szabóné Nagy Júlia
igazgató

MAV VASJARMU
�

�
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Járműjavító és Gyártó Kft.

ISO 9001

DIN-EN 729-2
ÖNORM M 7812, DIN 6700

Bzmot

Tevéken sé i körünk:
• vontatójánnűvek (dízelmozdonyok)
javítása, korszerűsítése, gyártása
• vontatott jánnűvek fővizsgája,
főjavítása, átépítése, gyártása
• 4 tengelyes személykocsik
fővizsgája, átalakítása
• Bz rnotorvonatokjavítása, korszerűsítése
InterPici motorkocsi
és vezérlőkocsi gyártása

•
•
•
•

MV)

láng- _és plazmavágás
nagypontosságú fémmegmunkálás
szemcseszórás
alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése
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MÁV INFORMATIKA Kft.

A

Az állandó változás

Nyilatkozik Dombai Ferenc, a MÁV INFORMATIKA Kft. vezérigazgatója
- Az eddig elmondottakhoz
szorosan kapcsolódik a közleke
dési üzletágunk szolgáltatása,
amely az áruszállításban teremt új
elektronikus logisztikai lehetősé
get partnereink számára. Ez a
szolgáltatás is több rendszer integ
rációját feltételezi. Részét képezi
például az E-Freight modul, amely
a vasúti szállítmányozást öleli fel,
a SZIRINFO, amelynek segítsé
gével a vasúti fuvarozók valós
idejű információt kapnak szállít
mányaikról. Tervek közt szerepel
a fuvardíj előkalkulációt
lehetővé tevő FUVARIN
FO, illetve a határforgal
mi és a külföldi vasu
taktól érkező informá
ciók integrálását bizto
sító HHR rendszer szé
leskörű elterjesztése.

Magyar Vasutas áprilisi számában a MÁV INFORMATIKA
Kft. MAV Rt. részére nyújtott szolgáltatásaival ismerkedhet
tek meg olvasóink. A kft. azonban 1997 óta tudatosan kere
si a hazai piacban rejlő azon lehetőségeket, amelyek kiszol
gálásával növelheti bevételeit, és javítani tudja többek közt a vasút
felé irányuló szolgáltatásainak minőségét is. Az úgynevezett „külső

piac" felé irányuló szolgáltatásokról Dombai Ferenc, a MÁV INFOR
MATIKA Kft. vezérigazgatója nyilatkozott lapunknak.

-Társaságunk négy fő üzletágat
működtet. Az Üzleti megoldások,
a Közlekedési, a Tanácsadó és az
Outsourcini üzletágaink minde
gyike a MAY Rt. felé is nyújt szol
gáltatásokat, de közülük több ko
moly referenciákkal rendelkezik
vasúton kívüli cégeknél is. A kül
ső tevékenység azonban nem
jelenti azt, hogy kiengednénk a
kezünkből a saját piacunkat,
hiszen a MÁV Rt. évről évre növe
li a felénk irányuló megrendelése
it. 1998-tól azonban tudatosan
építjük ki új "piaci portfoliónkat,
amely a négy évvel ezelőtti nullá
ról indulva a bevételi oldalon
2001-re várhatóan eléri tizenhat
tizennyolc százalékos részesedést.
Szeretném leszögezni, hogy a kül
ső piacok keresésével a tevékeny
ségünk minőségének javítását és a
tulajdonosi érdekeket kívánjuk
szolgálni, és az nem céloz privati
zációs törekvéseket.
• Mely szolgáltatásokkal nyitottak a
külső piacok felé?
-Elsőként az üzleti megoldások
kategóriájába tartozó SAP és
CyberCorporation szolgáltatása
inkat tettük elérhetővé a külvilág
számára. A SAP vállalatirányítási
rnndszer ma a világon és Magyar
országon is piacvezető pozíciót
tudhat magának. A MÁV INFOR
MATIKA Kft. az első és jelenleg
is egyetlen SAP R/3 Rendszerház
Magya"rországon.
• Avasson be, mit kínál az SAP?
- Az integrált rendszerek leg
főbb ismérve, hogy egy cég
működése során keletkező adato
kat csak egyszer viszik be a rend
szerbe, mégpedig ott, ahol a leg
több hozzá kapcsolódó információ
áll rendelkezésre, ezeket azután
egy adatbázisban tárolnak. Az
integrált rendszer a vállalat összes
folyamatát Icépes lefedni, a pénz
ügyi folyamatoktól, a logisztikán
át a humánerőforrás menedzsmen
tig és mindezeket egységesen

kezeli. Az általunk alkalmazott és
kínált SAP rendszer ennek a köve
telménynek teljes mértékben ele
get tesz. Az e területen meg
szerzett tapasztalatainknak
köszönhetően magasszin
tű szolgáltatásokat tu
dunk nyújtani vevőink
nek. A 2001. év e tekin
tetben sikerévnek szá
mít, mert több ötvenmil
lió forint feletti pályánatot
nyertünk el olyan konku
rensek előtt, mint a KFKI Rt.
vagy a Synergon Rt.
• Mit takar a CyberCor.poration
elnevezés?
-Amíg az SAP egy vállalat bel
ső informatikai rendszerét fedi le,
addig a CyberCorporation a külvi
lághoz való kapcsolódás legkor
szerűbb elektronikus megoldását
nyújtja.
A CyberCorporation segítségé
vel az egyes vállalkozások a virtu
ális térben tudnak egymással kap
csolatot tartani és kereskedni. A
CyberCorporation alkalmazásával
a cégek együttműködésük során
az információt egymás számára
lehető legérthetőbb módon adják
tovább. A CyberCorporation a
jövő vállalata, amelynek elektro
nikus kereskedelmi tevékenysége
a c-commerce, lefordítva együtt
működő kereskedelem.
• Egy ilyen rendszer múködtetésé
hez komoly technikai háttérre van
szükség.
- MÁV INFORMATIKA Kft.
olyan országos információtechno
lógiai kapacitással rendelkezik,
amely képes „Informatikai köz
mű" feladatok ellátására is. Azaz
ma már a vállalkozások számára
fel tudjuk ajánlani annak a lehető
ségét, hogy komoly beruházások
helyett más, például víz, vagy csa
torna közművekhez hasonlóan,
csatlakozzanak a rendszerünkhöz.
Hiszen nem az a kulcskérdés,
hogy hol dolgozzuk fel az adato-

kat, hanem, hogy az mindig nap
rakész és elérhető legyen a szol
gáltatásainkat igénybe vevők szá
mára.
e A MÁV INFORMATIKA Kft.-ről
először az ELVIRA, az elektronikus
menetrend jut eszembe. Milyen
hasonló szolgáltatásokat múködtet
nek és terveznek bevezetni?
- Számos működő informatikai
rendszerrel büszkélkedhetünk. Az
egyik ilyen a Tu-Door, amely egy
turisztikai információs rendszer
elnevezése. A Tu-Door-t az ELVI
RA alapozta meg. A lényege,
hogy egy adott településen kihe
lyezett vandálbiztos érintőképer
nyős portál segítségével bárki
tájékozódhat a helyi látnivalókról,
közlekedési, szállás és szórakozá
si lehetőségekről. Ilyen ajtótól
ajtóig rendszeft működtetünk
Miskolcon és Székesfehérváron,
Budapesten, Pápán.
Ennek
továbbfejlesztéseként
hamarosan elkészül a MONIKA
rendszer is, amely országos mére
tekben kínál közlekedési, turiszti
kai és közszolgálati információ
kat. Sót terveink szerint segítségé
vel nem csak tájékozódni, hanem
hitelkártya és chipkártya igénybe
vételével például vasúti menetje
gyet is lehet majd váltani.
• Kaphatnánk néhány információt a
többi üzletágról is?

• Mi volt a tanácsadó. üzletág
létrehozásának célja?
-Akárcsak a többit, a tanácsadó
üzletágunkat is a MÁV Rt.-nél
szerzett tapasztalatokra alapoztuk.
Tanácsadási tevékenységünk az
üzleti intelligencia fejlesztését kí
vánja segíteni.
Ezen belül az informatikai hát
teret alkalmazó stratégiai vállalat
irányítási rendszerekre koncentrá
lunk. 2002-re tervezzük annak a
kiegyensúlyozott stratégiai muta
tórendszernek a bevezetését,
amely a pénzügyi, vevőkre vonat
kozó, a belső folyamatokat köve
tő, humán és más fejlődési muta
tókat tartalrnazva segíti a vezetői
döntések meghozatalát.
• Mit takar az outsourcing?
- Nem szeretjük lefordítani az
angol szakkifejezéseket, mert leg
többször többet takarnak, mint a
magyar megfelelőjük, de ha rövi
den akarom megfogalmazni, erő
forrás kihelyezést jelent.
Az outsourcing menedzsment
az ország területén található infor
matikai központjaink erőforrásai
nak bevonásával végzi el a MÁV
INFORMATIKA Kft. által vállalt
szerződéses információfeldolgo
zási kötelezettségeket. Ennek az
üzletágnak az informatikai köz
műszolgáltatásainknál
kiemelt
szerep jut.
Karácsony Szilárd
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zeten belül külön bizottság
kijelölését kezdeményezi.
A MÁV Orvosszakértői
Intézet feladatait a 229/
2000.(XII. 23.) számú kor
ónapok óta bonyolódik a MÁV Orvosszakértői Intézet meg mányrendelet szüntette meg,
s mivel ez az intézke
szüntetése miatti párbeszéd legfelsőbb szinten. Emlé
dés a honvédségi és a
keztetőül: dr. Márkus Imre VSZ-elnök már többször
belügyi dolgozót<.
kifejtette az intézmény hiányából fakadó aggotekintetében már
dalmát. Eddig megfogalmazott leveleit és az illetékesek
korábban meg
válaszait a Magyar Vasutas olvasói már megismerhet
ték. Legutóbb ismét levélben kérte a közlekedési szak
valósult, így a.
tárca vezetőjének segítségét. Íme a levél ide tartozó
munkaképes
részlete:
ség-csökkenés
véleményezésé-Dr. Fónagy János úr
tekintettel működött
rendszere
nek
Miniszter
elkülönülten. A meg- egységessé
vált.
Közlekedési és Vízügyi
változott helyzet rende
Ezt az intézkedést az
Minisztérium
zése és a várható hátrányok
is indokolta, hogy a vasu
kiküszöbölése érdekében javasol tasok vagy más, akár a közlekedés
Tisztelt Miniszter Úr!
juk, hogy a területen (megyékben) ben, vagy egyéb ágazatban szintén
A Vasu.tasok Szakszervezete működő elbíráló bizottságokba veszélyes üzemi jellegűnek tekintő
érdekvédelmi tevékenysége szem egy-egy fő vasúti foglalkozás munkahelyen dolgozók elkülönített
pontjából kiemelten fontosnak egészségügyi szakorvos kerüljön orvosszakértői vizsgálatának jogi
tartja az ágazati vezetői szintű be. A másodfokú bizottságban feltételei amúgy is hiányoztak.
pedig kívánatos lenne - vasutasok
Hazánkban jelenleg a munkaké
párbeszédet.
esetében
a
többségében
vasúti
pesség-csökkenés
százalékos érté
Tekintettel a felhalmozódott
problémák számára, az alábbiak szakismerettel rendelkező Iét két az általános munkavégző ké
pességhez viszonyítják, mivel a
ban - nem teljeskörűen - felsorol száll].összetétel.
B u d a p e s t, 2001. február 28. társadalombiztosítási
szabályok ·
juk az általunk képviseltek szem
·
� Dr. Márkus Imre nem ismerik a „szakmai rokkantsá
pontjából legfontosabbakat.
elnök g" fogalmát. Mint Miniszter Úr
Egyúttal kérjük a Miniszter úr
előtt is ismert, aktív munka folyik a
közreműködését, illetve intézke
r.
Fónagy
János
a
balesetbizto_
sítás kiépítése érdeké
dését a feszültségek és ·gondok
javaslatot továbbítot ben. Ez az ágazat - egyebek mellett
mielőbbi felszámolásához.
ta az Egészségügyi - képes lesz arra is, hogy kezelje az
A MÁV Orvosszakértőí Intézet
Minisztérium vezető- egyes munkakörök, munkahelyek
(MOSZI) 2001. február 14-i meg
jének. Dr. Mikola István vála közti különbségeket. Lehetőséget
szüntetésével megítélésünk sze
szát teljes egészében adjuk teremt arra, hogy a veszélyes mun
rint az egészségileg alkalmatlanná
közre.
kakört betöltő személyeket foglal
vált vasutas munkavállalók élet
koztatók (mint amilyen a MÁV is)
Dr.
Fónagy
János
úr
helyzetének kezelése hátrányosan
az
esetleg bekövetkező rokkantsági
Miniszter
fog változni.
kockázat
magasabb szintjét maga
A munkaképesség-csökkenés Közlekedési és Vízügyi
sabb járulék vagy biztosítási díj
Minisztérium
megállapítása, illetve a rokkanttá
megfizetésével vállalják.
nyilvánítás mint tevékenység
Ezzel összefüggésben, de időben
Tisztelt
Miniszter
Úr!
ugyan átkerült az országos társa
azt megelőzve na
dalombiztosítási rendszerbe, de az
2001. július 18-án
pirenden van az
eljárás során nem látjuk biztosítva kelt levelében a vasu
Országos Orvos
Az
elbíráló
bizottsá
a speciális vasúti foglalkozás tas biztosítottak mun
szakértői · Intézet
egészségügyi ismereteket igénylő kaképessé g-csökke gokba egy-egy
eljárási rendjének
szakértői gyakorlatot.
nésének véleménye vasúti foglalkozás
újraszabályozása
A vasút veszélyes üzem, a zésére az Országos egészségügyi szak is. Ennek egyik
MOSZI a vasúti sajátosságokra Orvosszakértői lnté- orvos kerüljön be
döntő eleme, hogy

H

D

az igénylőnek az
orvosszakértői· vizs
gálat előtt be kell
szereznie a kezelőor
vosának és a foglalkozási egészségügyi
orvosának részletes szak
véleményét. Amennyiben ezt az
eljárást ki tudjuk alakítani, úgy a
vasutasok nemhogy hátrányos,
inkább előnyös helyzetben lesznek,
hiszen Önöknél sikerült megőrizni
a gyógyító-megelőző és a foglalko
zás-egészségügyi ellátás bizonyos
egységét és jó szervezettségét. Így
mód lesz arra is, hogy a megválto
zott munkaképességű vasutas dol
gozók esetében at orvosi rehabili
táció során figyelembe lehessen
venni a speciális foglalkozás-egés
zségügyi szempontokat is.
Jelzem Miniszter Úrnak, hogy az
Egészségbiztosítási
Országos.
Pénztár főigazgatója, dr. Oberfrank
Ferenc, a Vasutasok Szaks_zerveze
te elnöke, dr. Márkus Imre úr ez
ügyben hozzá intézett levelére
vizsgálatot indított, s annak alapján
hasoriló tartalmú válászt adott. Azt
is érzékeltetnem kell, hogy vizsgá
lódásuk szerint a szakszervezet ál
tal visszaállítani javasolt „nagy
múltra visszatekintő elkülönült
elbírálás" egyes esetekben a szak
.mai vitathatóságon és a társadalmi
megítélés szerinti esetleges indoko
latlan előnyön túl jogi aggályokat
is felvetett.
Összegezve, Miniszter Úr leve
lében jelzett javaslatát jogszabályi
felhatalmazás hiányában jelenleg
nincs módon támogatni. Ugyanak
kor őszintén remélem, hogy a fen
tebb vázolt rövid és hosszú távú
elképzelések megvalósítása a mos
tani nézetkülönbségünket fel fogja
oldani, s mindenki számára meg
nyugtató megoldást fog eredmé
nyezni.
Budapest, 2001. augusztus 30.
Tisztelettel:
Dr. Mikola István

rdekességek a világ vasútjairó

Oroszország: a ;,Sólyom" megkezdi repülését

A program megvalósításának nehézségei ellenére Oroszország
nem akar lemaradni a nagysebességü vasúti közlekedés bevezeté
séről. Kifejlesztették a 250 km/óra sebességre alkalmas Sokol-250
típusú vonatot, amely Moszkva és Szentpétervár között közlekedik
majd.
Két évvel ezelőtt a transzszibériai vasút felavatásának 100. és a
Moszkva-Szentpétervár vásútvonal megnyitásának 150. évfordulója
alkalmából rendezett moszkvai vasúti kiállításon mutatták be a vonat
prototípusát. Szinte nemzeti jelentőségű volt ennek a vonatnak a fela
vatása, amely akkor már több kísérleti utat tett meg a két város között,
elérve a 236 km/óra rekordsebességet. A próbajáratot 2000. októbeJ

rétől tesztelték, sokszor igen szélsőséges időjárási viszonyok között.
A közlekedési miniszter szerint 2010-ig 18 ilyen szerel
vény fog közlekedni Szentpétervár-Moszkva, val?
mint -Szmolenszk, Bianszk, Voronyezs, Novgorod
és Rosztov között. A vonat 250 km/óra maximális
sebességre képes, ám a pályák állapota legfel
jebb 200 km/órát tesz lehetővé. A szerelvény 12
kocsiból áll, 688 ülőhely van benne.
Tanulmányozzák a Sokol-350 típusú vonat kifej
lesztésének lehetőségét, amely 350 km/óra sebes
séggel haladhat majd, azonban ennek a tervnek a
megvalósítása pénzügyi problémák miatt késik.
·
Hajós �éla
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Nőszervezetek közös tanácskozása
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az esélyegyenlőségről

R

endhagyó értekezletre került
sor szeptember 26-án a Vasuta
sok Szakszervezete székházá
ban, ahol együttes ülést tartott
az MSZOSZ Női Választmánya és a
Vasutas Nőbizottság. Az értekezleten a
két testület tagjain kívül részt vett Rabi
Ferenc, az MSZOSZ alelnöke és dr.
Márkus Imre, a VSZ eli:iöke is.

A tanácskozást Szabó Istvánné, a Női Vá
lasztmány elnöke nyitotta meg. Megnyitójá
ban szólt arról, hogy az európai uniós csatla
kozáshoz közeledvén a nemek közötti esély
egyenlőség kérdésével való intenzív foglalko
zás mára már megkerülhetetlenné vált. A
Vasutas Nőbizottság sok vonatkozásban kez
deményező volt és az ma "is ebben a munká
ban, ezért is került sor a mai közös tanácsko
zásra.
A házigazdák nevében Hercegh Mária, a
V SZ Női Tagozatának vezetője köszöntötte az
együttes ülés résztvevőit. Rövid tájékoztatót
adott a vasútnál dolgozó nők helyzetéről, a
V SZ Nőbizottságának érdekvédelmi munká-

tatóknak, a szakszervezeteknek a nőmozga
lomban azért, hogy a nők esélyegyenlősége
nálunk is minél telje!iebben megvalósuljon.
Hangsúlyozta, hogy a politikai környezetet
kell elsősorban olyanra formálni, ahol termé
szetes élethelyzet a nemek esélyegyenlősége.
A globalizálódó világban egyre több szakma
nőiesedik el - mondta, ami önmagában nem
baj, a baj az, hogy az elnőiesedett szakmák
anyagi-erkölcsi megbecsülése alacsony szin
tű. A nők és férfiak közötti egyenlőség és
különbség kérdéséről szólva tette fel a kérdést
az előadó: elismeri-e a társadalom a gyakor
latban a nők családi teherviselését? Írott jogi
lag talán igen, de a gyakorlatban semmikép
pen - volt rá a válasz. Az angolszász és a
német jogrendszerben már precedens értékű
döntések vannak e kérdésben, n4lunk sajnos
ez még nem jellemző, újra át kell gondolni
jogrendszerünket.
A semlegesség elvéről és a pozitív diszkri
minációról szólva mondta: több európai or
szágban úgy ítélik meg, hogy akkor biztosított
a semlegesség, ha a nők foglalkoztatása terén

tükrök elkészí
tése. - Újra
kellene gondol
ni a munkálta
tók humán straté
giáját, melyekből
hiányzik a nők pozi
tív diszkriminációjának megfogalmazása.
Fontos lenne a munkaerő belső - vállalaton
belüli gondozása, képzése, vezető posztokra
való kinevelése; - el kell érni, hogy működje
nek a munkahelyeken foglalkoztatási bizott
ságok, a nők létszámarányuknak megfelelően
legye_nek bennük képviselve. Legyen bel�szó
lásuk a képzési alapok felhasználásába. Allás
hirdetéseknél részesüljenek a nők előnyben. jöjjenek létre esélyegyenlőségi bizottságok;
- a szakszervezeti konföderációk, ágazati
szakmai szervezetek összefogásával, anyagi
szellemi erőforrásainak összpontosításával
meg kell teremteni a nők helyzetén�k felmé
rését szolgáló kutatások megindításának lehe
tőségét, s ezáltal az érdemi érdekvédelmi
munka tudományos hátterét.

járól. Szólt arról,_a Női Tagozat tevékenységé
nek egyik kiemelkedő eredménye, hogy sike
rült elérni: 1998-tól a MÁV Kollektív Szerző
-dése. a gyest igénybe vevők részére egyéves
felmondási védelmet biztosít a Munka T ör
vénykönyvében rögzített harminc napos vé
delemmel szemben. A 2002-ig szóló Három
éves megállapodásban pedig megfogalmazás
ra került, hogy a gyermekgondozási szabadsá
gon lévők helyettesítésére csak határozott ide
jű munkaszerződéssel alkalmazhatók munka
vállalók. A Női Tagozat vezetője röviden
szólt arról is, hogy a Nőbizottság milyen főbb
kérdésekkel kíván foglalkozni a közeljövő
ben, a nők esélyegyenlőségét erősítendő. Így:
- l! munkahelyi és a családi élet összehango
lása érdekében szorgalmazza a rugalmas
munkaidő kiterjesztését a többségében nők ál
tal betöltött adminisztratív munkakörökben; kezdeményezte a Nőbizottság Esélyegyenlő
ségi Bizottság létrehozását a MÁV Rt.-nél;
vizsgálni készülnek az utazó szolgálatot ellá
tó nők helyzetét.
Az együttes tanácskozás főelőadója dr.
Márkus Imre, a Vasutasok Szakszervezetének
elnöke volt, aki a nemek közötti esélyegyen
lőség megteremtésének társadalmi és szak
szer-vezeti feladatairól szólt. Az elnök a fejlett
nyugat-európai országokban tapasztalható
esélyegyenlőség teremtő gyakorlatokról tájé
koztatva igyekezett ráirányítani a figyelmet
arra, hogy mi mindent lehet és kell Magyaror
szágon tenni az állami szerveknek, a munkál-

érvényesítik a pozitív diszkriminációt. Példa
ként említette: az angoloknál előre meghatá
rozzák, hogy bizonyos munkakörökben 25%
os női foglalkoztatást kell elérni. Írországban
a gazdasági-szociális program- része a nők
helyzetének javítása. Az Osztrák Szövetségi
Kormánynak van egy olyan deklarációja,
amely kimondja, hogy az álláshirdetéseknél a
nőket előnyben kell részesíteni. Mindinkább
jellemző az európai országokban a nők rész
munkaidős foglalkoztatása. Ez részben jó,
részben nem - mondta az előadó. Jó akkor, ha
a nőket nem azért foglalkoztatják csökkentett
munkaidőben, hogy olcsóbb legyen a munka
erő, hanem azért, hogy a nők élethelyzetét
javítsa.
A VSZ elnöke az európai pozitív gyakorla
ti példák ismertetése után igyekezett felhívni
a figyelmet azokra a legfontosabb feladatok
ra, melyeket szükséges megoldani annak
érdekében, hogy mindinkább megszűnjenek a
nőket érő hátrányos megkülönböztetések, s
mielőbb érvényesüljön a gyakorlatban a ne
mek közötti esélyegyenlőség.
A fő tennivalókat a következőkben fogal
mazta meg: - felül kell vizsgálni a kollektív
szerződéseket abból a szempontból, hogyan
érvényesül bennük a nők esélyegyenlősége. A
K'.SZ kötéseknél az ágazati kollektív szerző
dések elterjedését kell szorgalmazni. - java�
solja áttekinteni a munkaértékelési, bérbeso
rolási rendszereket a női munka értéken való
kezelése céljából. Szükséges új munkahelyi

A VSZ elnökének tartalmas, nagy szakmai
tudásról és hozzáértésről tanúskodó előadását
aktív konzultáció követte, mely során a részt
vevők szóltak a nők egyes ágazatoknál-szak
máknál tapasztalható helyzetéről, gondjairól,
élethelyzetük javítása érdekében eddig tett
szakszervezeti kezdeményezésekről. A kon
zultációban részt vett Rabi Ferenc, az
MSZOSZ alelnöke is. Hozzászólásában hang
súlyozta:._ elsősorban a családok életminősé
gében kell javulásnak bekövetkeznie ahhoz,
hogy a nők esélyegyenlősége érvényesülni
tudjon; - az MSZOSZ Civil országjelentés
elkészítésével is azt a célt igyekszik szolgálni,
hogy lényegesen javuljon a bérből és fizetés
ből élők helyzete; - az MSZOSZ vezetése
októbertől elindul a megyékben a területi
szervezetek létrehozása érdekében. Szeretnék
elérni, hogy a területi szervezetekben a réteg
érdekvédelmi munka is markánsan megjelen
jen; - a magyar szakszervezeti mozgalomnak
olyan fontos kérdésekre kell választ adni,
hogyan kerüljenek kialakításra az ágazati
szakmai összefogások, az ágazati kollektív
szerződések. A válasz ezekre már nem ha
lasztható.
Szabó Istvánné, a Női Választmány elnöke
a napirend lezárásaként hangsúlyozta, elsőd
leges feladatunk elérni·, hogy a nők helyzeté
vel való foglalkozás ne csak a nőszervezetek,
hanem az egész szakszervezeti mozgalom
számára fontos legyen.
Kollár Sándorné
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Lövészárkok b.etemetése

A

Magyar Szakszervezetek Országos
Szövetsége Nyugdíjas Választmá
nya nagygyűlést rendezett 2001.
október 4-én, az Idősek Világnapja
alkalmából a Vasas Szakszervezet székhá
zának s;zínháztermében. A rendezvényen
részt vettek a konföderáció tagszervezetei
nek, illetve a fővárosi és megyei testületek
nek vezetői, tisztségviselői és küldöttei.
Vendégként megjelent Medgyessy Péter, az.
MSZP miniszterelnök-jelöltje.

A zsúfolásig telt színházterem vendégeit Pécsi
Ildikó színművész József Attila soraival köszön
tötte. Czerván Mártonné dr., az MSZOSZ nyug
díjas választmányának elnöke üdvözölte az idős
korúakat és Medgyessy Pétert, akit viharos taps
sal fogadott a közönség. A miniszterelnök-jelölt
ünnepi beszédét határozottság jellemezte. Mint
mondta, leendő kormánya gyorsabbaH és többet
kíván megvalósítani az idősekért. Tapasztalatai
szerint az időskorú népesség jelentős része igen
kedvezőtlen helyzetben van. Kem�ny bírálattal
marasztalta el a hatalmon lévő kormányt a nyug
díjasokat sújtó intézkedések miatt. T örvénysértő
intézkedésnek minősítette az I 999. évi differen
ciált nyugdíjemelést, amely mintegy 52 milliárd·
forint elvonást jelentett a tervezett nyugdíjeme
léshez képest. Hasonlóan vélekedett a kivételes

A

z Idősek Világnapja
alkalmából Nyugdí
jas Vasutas Fórumot
rendezett a Magyar
,
Aflamvasutak Rt. Vezérigaz
gatósága li VSZ Országos
Nyugdíjas Szervezete, vala
mint a Vasutas Nyugdíjas
Klubok Országos Szövetsége
2001. október 4-én, a Törek
vés Művelődési Központban.

A Fórumon részt vett Szemkeő
Judit, a Szociális- és Családügyi
Minisztérium politikai államtitkára,
Wágner György vezető főtanácsos,
dr. Fónagy János Közlekedési és
vízügyi miniszter személyes képvi
selője, dr. Péter Mihály, a MÁV Rt.
általános vezérigazgató-helyettese,
Kis Tamás, a V SZ alelnöke, vala
mint több országos szervezet veze
tője, illetve megbízottja, és a rende
ző szervek vezető tisztségviselői.
Részt vettek a helyi nyugdíjas klu
bok és· alapszervezetek küldöttei,
közel 300-an.
Dr. Péter Mihály vezérigazgató
helyettes az ünnepi" megemlékezés .
alkalmából köszöntötte a Fórum
vendégeit és résztvevőit, valamint a
vasutasság nagy családjába tartozó
nyugdíjasokat. T isztelettel szólt a
nehéz múlt században szolgált idős
korú vasutasokról, akik mindig
dicséretesen helytálltak a vasút
többszöri újjáépítésében, megala
pozván a jelen és jövő vasútját.
Szemkeő Judit államtitkár-asz-.
szony a tárca által vezetett Idősügyi
Tanács munkájáról tájékoztatta a

••

méltányossági nyugdíjemelés rendszerének meg
szüntetéséről, az esztelen pazarlásról, a n·yugdíja
sok egy részét elviselbetetlenül sújtó közüzemi
terhekről ¾:>púgy, mint az egyedülállók, özve
gyek gondjainak megoldatlanságáról.
Győzelme esetén az MSZP halaszthatatlan
feladatának tekinti, hogy egyeztessen és szót
értsen az időskorúakat képviselő szervezetek
kel. Ellensúlyozni kívánja a jelenlegi kormány
sérelmeket kiváltó intézkedéseit. A nyugdíjaso
kat érintő első lépései közé kívánja sorolni az el
vett 52 milliárd forint visszaadását, a kivételes
. méltányossági nyugdíjemelés rendszerének vis
szaállítását. T isztességes, kiszámítható nyugdíje
melési rendszert tru:t szükségesnek. Mint mondta,'
mindenki számára biztosítani kell az energiához
. és a gyógyszerekhez férés lehetőségét, az egés
zség megóvását. A kormányfőjelölt az ígéreteket
a „lövészárkok ·betemetésével" kívánja teljesíte
ni. A jelenlévők teljes egyetértésüket gyakorta
fölhangzó, viharos tapssal nyugtázták.
Dr. Sándor László, az MSZOSZ elnöke a részt
vevők köszöntése után - a reagálások alapján megállapította, hogy az emberek elsősorban biz
tonságos, nyugodt és elégedettséget kiváltó élet
feltételekre vágynak. Ezek egy részének hiánya
miatt elmarasztaló szavakkal illette a hatalom
gyakorlóit. Véleménye szerint a kormánynak igen

adós
sága halmozódott föl a
lakossággal, az időskorú
akkal szemben. Hangsúlyozta, hogy· a miniszterelnökjelölt ígéretei kormányprogramba illőek, azokat
abban viszont szeretné látni.
A résztvevők képviseletében Kovács László, a
bányászok tisztségviselője az ígéretek számon
kérését jelezte. Véleménye szerint: egyedül az
időskorúakat nem kárpótolta eddig senki, miköz
ben megrövidítésük soha nem maradt el. Az
MSZP, az MSZOSZ és a BIT fiatal képviselői
nagy tisztelettel és szeretettel szóltak az idősek
jövőt is megalapozó, sok évtizedes munkájáról,
az ifjú nemzedékek felneveléséről. Valamennyien
hangsúlyozták, hogy csak az a nemzedék lehet
eredményes, amely tisztességgel gondoskodik az
id_ősekről. E tekintetben mindnyájan elkötelezet
teknek vallották magukat.

Unnepi

meg em I ékezés
Fórum résztvevőit. Említést tett a
nyugdíjasokat érintő eddigi és terve
zett. kormányintézkedésekről, így
többek között az idei nyugdíjeme
lésről, melynek közel 16%-os mér
tékét a várható inflációhoz viszo
nyítva komoly reálérték-növekedés
ként értékelte. Utalt a nyugdíjuk
mellett munkát végzők tehermente
sítésére. Úgy értékelte, hogy mind
az, ami az iqőskorúakért eddig tör
tént, többet nyújt a korábbinál, de ez
még nem elég, marad bőven tenni
való ezután is. Elismerően szólt a
MÁV gondoskodó tevékenységéről,
végül elárulta, hogy a szülők és
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nagyszülők útján csa
ládjának is van kötődése a
vasúthoz.
Dr. Wágner György a rendszer
váltást követő feladatokról, a közle
kedés sorsának alakulásáról szólt, a
miniszter üdvözletét tolmácsolva.
Elismerően állapította meg, a vasút
példaértékű, 150 éves helytállását
Európában. A vasutasok mindig is
hivatásuknak tekintették feladatu
kat. Kemény és nehéz feladat vár a
jövő vasutasaira is. Kötelességtudó,
nagytudású szakemberek tudnak
megfelelni a kor elvárásainak,a vas
útnál is.

A MÁV Rt. Vezérigazgatója 2001-ben
az Idősek Világnapja alkalmából
Vezérigazgatói Dicséretben részesítette:
Dr. Kun·Dezső Bp; Csatáry Jánosné Bp; ·Fixi Miklós
Szombath(!,ly; Deák József Dunakeszi; Kádár Berta
lan Miskolc; Garaguly Zsigmond Kisújszdllás; Vitéz
Lajos Hódmezővásárhely; Tóth János Nagykanizsa;
Marosi Miklósné Bp; Verba Ferenc Záhony nyugdí
jasokat.

Hegedii; Károly

Molnár György, az
ONYSZ elnöke elisme
rően szólt a MÁV Rt.
időskorúak
iránti
gondoskodásáról, a
hagyományok ápo
lásáról. A MÁV Rt.
és az ONYSZ között
kötött együttműködé
si megállapodást ő is
hasznosnak, eredményes
nek tartja a nyugdíjasok érde
. keinek szolgálatában. Testülete nevében a szociális, kulturális és
sportcélú intézmények mai igények
hez történő igazítését mind létesít
mények, mind költségek tekinteté
ben szükségesnek tartja. Elismerően
szólt a nyugdíjas nyilvántartó-állo
más(?.k ll}Unkájáról, a Nyugdíjintézet
ről, OT A-ról, egyesületekről, és min
dazokról, akik a nyugdíjasok ügyei
vel lelkiismeretesen foglalkoznak.
Kapitány István, a Vasutas Klu
bok Országos Szövetsége Elnöke
köszönetét fejezte ki mindazon szer
vezeteknek, testületeknek, amelyek
nek múlhatatlan érdemei vannak az
időskorúak életének szebbé, jobbá,
boldogabbá tételében. A klubok
munkája egyre kiterjedtebb, az idős
korúak kulturális igényeinek teljesí
tése tekintetében. Végezetül köszö
netet mondott a MÁV Rt. vezetésé
nek a délelőtt ünnep�lyesen aláírt
Együttműködési
Megállapodás
megkötéséért, ami kedvező feltéte
leket teremt a nyugdíjas klubok
működéséhez. Az ünnepség kitünte
tések átadásával fejeződött be.
H.K.
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Miért félnek tőlünk ennyire?

A

avagy
Az ellenséggé válás folyama_ta

néhányan
Megindult a kutatás az archívumban az eddig eddig
sem sikeres rágalmak felfrissítése érdekében. ,,honatyáskodtak".
Amiket megírtak a lapjukban évekkel ezelőtt- Azt is mondtuk és akkor is nevetségessé váltak -, azokat újra mert azt bízták ránk,
elővették. A módszerek, a stílus ismerős volt hogy mondjuk! -,
(nem fejlődtek)! A lejáratósdit szeretnék, a másként kéne ezt-azt
féligazságokat pedig szeretik! (A féligazság csinálni. Baj volt. Mond
Addig nincs is baj, amíg az elvek szintjén rosszabb a hazugságnál, hát még, aki terjeszti!) ták, sőt figyelmeztettek is. Ha
mozgunk. Amikor viszont megszemélyesed
A másik sértetti kör is „felszívta magát". nem hallgatunk az intő szóra (nem lát, nem
nek, konkréttá válnak a kritikák, akkor már Egy 1-II. fokú és a Legfelsőbb Bíróságon is hall, nem beszél), vállalni kell a következmébekerül a fekete pont a láthatatlan ellenőrző vesztett 1,7 milliós per, a különböző magának nyeket is.
könyvbe. Ha körülnézünk, bőven akadhat ciók, költöztetési kísérletek felfedése a YÉT
Kollégák! Mai gátlástalan világunkban az
haragos, aki nem nézi jó szemmel ezt az össze en, a Felügyelő Bizottságban, a vezérigazgató egyéni privilégiumot megerősíteni, megtartani
fogást, ezt a munkát.
nak és miniszternek írt levelekben, nem lehet akarók semmilyen eszköztől sem riadnak
A nagy rendszerváltó és szabad szakszerve bocsánatos bűn a VSZ számára. A haraghoz vissza mások lejáratása érdekében. Ez köny
zet háza táján van miért törleszteni felénk, pillanatnyilag hatalom is van! Na meg az nyebb feladat, mint a szakmai, szakértői érdek
hiszen ők megmondták, hogy megeszik a elvbaráti érdekkapcsolatok! A VSZ elleni védelmi munka. Ezért tart itt többek között a
VSZ-l 10 év alatt. Nem jött be. Ehhez vitatha munkaügyi perben a „társszakszervezet" omi szakszervezeti mozgalom is.
tatlanul van közünk. A „ha nem megy kívülről, nózus képviselői- akik alelnökjelöltnek is fel
Mi a VSZ-ben nem akarunk mást, mint a
foglald el belülről" jelszó került elő, mondván: kérték - voltak a tanúk, - akikkel serrimit sem munkavállalóknak könnyebb és jobb életet,
egyesülni kéne már. Ezt sem ettük meg.
tudtak bizonyíttatni. De vállalták, hátha össze kiszámítható jövőt. A szakszervezetek össze
Azt persze felajánlottuk, hogy próbáljuk jön valami. Nem jött! Az intrikákat megszok fogását az egyre nehezebb helyzetű emberek
meg a korrekt együttműködést, és. ha működik tuk tőlük, semmit sem változtak - sőt! A mun megsegítésére. Szakmai, szakértői munkát- és
a dolog szélsőségektől mentesen, ám legyen - kaköri feladat persze más lenne, de annak ellá� sajnos az is baj volt, hogy egyesektől ezt vár
majd.
juk/tuk a fizetésükért-, hogy érdemi partnerek
tásához mintha valami hiányozna.
Ez persze nem kellett. (Az együttműködés
Nagyon sok szakszervezeti tisztségviselő, lehessünk munkaadói és kormányszinten is.
ről mi nem azt gondoljuk, hogy ők mindent kolléga arra hívta fel a figyelmet, hogy egy Szakmai és közösségi érdekalapon keményen
megtesznek, amit akarnak, mi meg tapsolunk!) harmadik vonulata is lehet az ügynek, amely a akarunk és fogunk kiállni a jövőben is.
Aztán a Hároméves megállapodás felmondá ,,nagy közös házon belüli ügyletekből" ered
Miért félnek tőlünk ennyire? Mert valamit
sakor is megmondták, hogy „azt nagyon meg het. A VSZ küldöttei teszik a dolgukat, tudunk és teszünk, amit ők nem képesek meg
fogjuk bánni, ha nem támogatjuk őket". Mivel elmondják véleményüket a működésről, a gaz ·. tenni. Na meg annak a körnek más az érdek is.
bejelentették, hát vártuk az „áldást", amelyet· dálkodásról, az új székházról meg arról, hogy
Dr. Márkus Imre
széles összefogással, hangosan szerveztek. miért volt rossz a szakszervezeteknek, hogy
elnök
VSZ-re' az 1994-es kbngresszus
óta jellemző, hogy szakmai alapon
sz.�kszervezet-politizál. Mindig a
.
KOZ érdeke az első a szakszerve
zeti, de főleg a tisztségviselők érdekével
szemben.

o
U n nePI

-

mindenki,-többen is dicsérik okos,
Vigyen be, főnök úr, egy
bölcs intézkedéseit.
marék üres papírt, és ijesszen
Errl} régen
- Ez lenne minden, amiről pus
rájuk, hogy mind felolvassa rászolgáltam...
�---------�_
mognak?
Hallom én, hogy mást is
ne.kik,
amit
ők
összezagyvál11
mondanak!
tak. De végül legyen hozzájuk
1
1
� Pedig úgy van, ahogy mondom, senki nem
nagylelkű, hadd örüljenek. Így maga lesz a jó
főnök, még időt is megtakarít, ők .meg úgysem szól rosszet a főnök úrról - bizonygatja dicséret
re várva a "besúgó". Higgye el, főnök úr, ostoba
figyelnének.
- Hát figyeljenek - kezdte a főnök -, ezt az pletyka és rágalmazás az, hogy ön a legbölcsebb
ünnepi beszédet maguk már tavaly is hallották. főnök!
- Jól van, János, hát csak figyeljen továbbra is,
Aki pedig nem, kérdezze meg a mellette ülőt.
Mivel az eredmények semmit sem változtak, ez és szóljon, ha ez a vélemény megváltozna.
tűnik ki a lemásolt tavalyi jelentésekből, jutalmat
gy másik állomáson történt, hogy az egyik
egyedül János bácsi érdemel, mert neki mindig
1 1
jeles ünnepen az igazgatóság kiküldötte a
nnepi szónoklatra készült a főnök, ezért van ötlete arra, hogyan másszunk ki a bajból!
tavalyi szóvirágokkal tűzdelt nagy ívű
aztán minden beosztott adatokat, tényeket
alán éppen ezen az állomáson történt régen, beszédét követően kitüntetéseket, jutalmakat
gyűjtött a beszámolóhoz napok óta. össze
hogy új főnököt neveztek ki a nyL.Jgállomány adott át a kisállomás kiválasztottjainak. A legma
is jött vagy húszoldalnyi adathalmaz, gyanúsan
ba vonult közismert, szeretett régi helyére. A gasabb kitüntetést - ahogy ez lenni szokott - itt is
annyi, mint tavaly, de a gyűjtői sem igazodtak el
rajta istenigazán. Sikerült is a rövidebbre venni, nem túlzottan tehetséges, de annál dölyfösebb új az állomásfőnök kapta. Utolsónak a málházót
vezető háta mögött hamarosan megindult a szó szólították. Neki azonban - ,,rangjához" méltóan határidőre, parancs szerint.
már csak a legszerényebb kitüntetést adta át a
Már csak tizennyolc oldalt kell majd felolvasnia beszéd, ,,méltatván" balfogásait, magatartását.
Mint ilyenkor lenni szokott - nem minden szán Felsőbbség.
a főnöknek, aki este már a harmadik oldalnál, az
- Köszönöm a kitüntetést, igazgató úr szólt a
álomvilágban hallötta at ünneplők viharos tapsát. dék nélkül - egy s más hozzá is eljutott. Hogy töb
bet, és ha lehet, mindent meg tud málházó -, már csak azért is, mert én erre régen
Fel is ébredt nyomban, fogadni az
jon, elhatározta: végére jár a rászolgáltam.
elismerést.
- Furcsa - mondta az igazgató -, hogy maga
dolognak.
- Ébredj, mindjárt kezdődik az - MONDJA, ÖREGEM,
- János, jöjjön be! - szólította ennyire hangsúlyozza a saját érdemeit, fllÍg a
ünnepségl - rázta akkurátusan HOGYAN VÉLEKEDNEK
főnök úr például igen szerényen jegyezte meg,
irodájába a málházót..
felesége. A főnök csak a hivata
- Mondja, öregem, hogyan hogy az a magas kitüntetés, amit kapott, nem áll
lában vette észre, otthon maradt RÓLAM AZ EMBEREK,
vélekednek rólam az emberek, arányban az ő munkájával, és nem is igazán őt,
a beszámoló a sietség miatt. ELISMERIK-E MÁR,
elismerik-e már, hogy jó főnök hanem az állomás minden dolgozóját illeti. A mái-·
Jánosnak, a málházónak jutott HOGY JÓ FŐNÖK
vagyok, vagy netán mást ..is házó hümmögve jegyezte meg: a főnök úrnak
volna megtisztelő feladatként,
ezúttal is igaza van, mint ahogy az mindig lenni
mondanak?
hogy tíz perc alatt megjárja a VAGY OK, VAGY NETÁN
MÁST IS MONDANAK?
- Ugyan, főnök úr, nem kell szokott.
másfél órás utat. ő azonban job
Hegedűs Károly
idegeskedni, szereti itt magát
bat talált ki.
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resztény, hanem egyelőre még
csak szellemi terrorista maga is.
De van .az azonosulásnak egy
sokkal veszélyesebb módja: a ter
ror robbanásainak fényében sokak
számára úgy tűnhet, hogy az győz
aki először üt. Egy szegény ver. senytársdalomra amúgyis jellemző
ár reggel fáradt vagy. A szokásos fürdőszobai rituálé is olyan lassú és nehézkes. Úgy tűnik, a durvaság így válhat nálunk hétköz
napi teendők egyszerűen teljesíthetetlenek. Ezt-azt elfelejtesz. Nem tartod be a határidőket. napi terrorrá, ahol a dolgok „nor
Letol a főnököd. Ettől kétségbeesel. Minden csip-csup gondod óriásinak látszik. Hát még a mális" intézésének rendje l�sz az
valódiak! Amik menetrend szerint megérkeznek ilyenkor. Valaki beteg lesz a családból. A ko erőszakosság, a kíméletlenség, a
csid lerobban. Már három hete nem tudsz kikászálódni a náthádból. Mogorva vagy a pároddal. Szerete zsarolás. A láthatatlan terror fenyetet követelsz, de te nem tudsz adni. Hülyeségeken vitatkozol. Holtfárad- �---------------------�
tan dőlsz az ágyba, aztán csak forgolódsz. S reggel a rövid és nyomasz
_,_ A TERROR ROBBANÁSAINAK
tó álomból ólmos tagokkal ébredsz, és kinézel az ablakon, és megint
borult az idő, mindjárt esni fog és úgy érzed, hogy elég volt, legszíveseb FÉNYÉBEN SOKAK SZÁMÁRA ÚGY
ben kiszállnál az egészből vagy legalábbis visszafordulnál a fal felé:
TŰNHET, .HOGY AZ GYŐZ, AKI
hagyjanak békén. Ha valakinél már-már előre kiszámíthatóan mindez
ősszel következik be, azt ősz depressziónak nevezik, és a fény hiányával
ELŐSZÖR ÜT
magyarázzák a szakemberek.

LÁSS, NE CSAK NÉZZ!

Őszi depresszió?

M

A depresszió mindig valami hippik szociális állammá szelídtik
érzékeny veszteség után jön, s én . a tőkés társadalmat. Ebben olyan
annyira szeretem a nyarat, hogy a megnyugtató volt hinni, és tudo
szervezetem talán csak a nyár múl mányos fantasztikus regényeket
tán szomorkodik így, gyártottam a olvasni a világűr meghódításának
magam szakszerűtlen elméletét. súlyos problémáiról. Az öncsalá
Teljesen mindegy, hogy mi az igaz sunk azon a hivatalosság által is
ság, mert ezt a mélakórt nem buzgón hirdetett látszaton alapult,
magyarázni kell, hanem kibírni és hogy a világproblémák (pl. olaj-

ma éjjel, amikor a cikket írom,
elkezdődött a háború a tálibok
ellen. Miközben minden hétre ju
tott egy terrorgyanús baleset meg
néhány vállat terrorcselekmény.
Érl:elmiségi elemzéseket töme
gével olvastam és egyet magam is
írtam. De végre be kéne vallanom,
hiába jött meg a vénasszonyok

getése és a nagyon is láthatóan erő
szakos belpolitikai demokratúra
ebbe a zsákutcába torkolhat. Ez az
út megint csak kifelé vezet Euró
pából. A másik lehetőség észre
venni végre, hogy az amerikai
katonai doktrína és hadvezetési
gyakorlat igenis szakított a Guerni
cában kezdődött, Picassót is meg-

AKI JUGOSZLÁVIÁBAN ELŐSZÖR ÜTÖTT, NEM GYŐZÖTT, S MOST HÁGAI BÖRTÖNÉBEN
VÁRJA A DEMOKRATIKUS VILÁG NEMZETKÖZI BÍRÓSÁGÁNAK ÍTÉLETÉT
legyűrni. S ismerőseimtől tudom,
nem vagyok egyedül, sót azt is
tudom, van, aki állandóan olyan
fáradt, hogy egy kis őszi depresszi
ót már észre sem vesz. De soha
nem láttam ennyi kedvetlen, türel
metlen, ideges embert magam
körül, ennyi fölösleges és életveszé
lyes agresszivitást az utakon, ennyi
durvaságot, neveletlenséget az ut
cán, mint idén, ebben a korán jött,
randa, szeptemberi őszben. S ez
nem magyarázható csak az évszak
váltással. Valamit mintha mindnyá
jan elvesztettünk volna, s hiába kap
kodunk utána egyre idegesebben,
időnként mániába átcsapó depresz
szióval, nincs sehol. Elvesztettük a
biztonságunk látszatát is.
Az ember persze soha nincs biz
tonságban. De a mai ötveneseknek,
az úgynevezett nagy nemzedéknek
mégiscsak volt egy meghatározó
élménye, hogy a hatvanas évek
derekától közel húsz éven át egy
kicsit mintha mindig jobban men
tek volna a dolgok. Akkoriban ko
moly társadalomtudósok értekez
tek az úgynevezett konvergencia
elméletről, a két szembenálló vi
lágrendszer békés találkozásáról,
hogy itt a reformerek addig refor
málják a szocializmust, hogy az
már majdnem kapitalizmus lesz,
de a létbiztonság, a fejlett szociális
ellátás, az persze megmarad, míg
odaát az újbaloldal, a zöldek meg a

nyara, nem múlik az ihlető borzalommal, a civil lakos
válság) nem gyűrűz
depresszióm, ságot megsemmisítendő célpont
nek be hozzánk, a állítani az·omla.;. osz1
mert egyszerűen fé nak tekintő háborús állami terror
szocialista táborban
dozó magyar lek. A terroristák az ral, ami a különböző ügyekért har
pedig úgyis mi ma
ártatlan civilekkel, coló terroristáknak is hivatkozási
radunk a legvidá
nőkkel és gyerekkel alapot adhatott. Amerika a tálibo
mabb barakk.
Minden másképp alakult, s úgy szemben viselnek háborút világ kat bombázza, de az afgán népnek
tűnt, hogy _öncsaló álmainknál is szerte. Bizony, akár ellenem, elle közben segélycsomagokat küld.
sokkal jobban. A rendszerváltás ned és a családunk ellen. Lehet Persze óhatatlanul lesznek civil
idején elég volt néhány l'elkes tün reménykedni, hogy a terror nem áldozatok, de ettól még a Jugoszlá
tetés, mintha ajándékb'a kaptuk gyűrűzik be hozzánk, de a hamis via elleni háborúban már működő
volna a szabadságot. Aztán meg biztonságtudatunk eddig még soha fordulat elvi, erkölcsi jelentősége
kaptuk hozzá a létbizonytalansá sem igazolódott. Sajnos lehet a ter megkérdőjelezhetetlen. Aki ott
got, a munkanélküliséget, a szociá roristákkal azonosulni is, hogy először ütött, nem győzött, s most
lis hálón tátongó hatalmas lyuka Amerika csak azt kapta, amit meg hágai börtönében várja a demokra
tikus világ nemzetközi bíróságá
kat, az egészségügy szétzüllését, a érdemelt.
Egy állítólag alkotmányos párt, nak ítéletét. A terrorizmus fenye
tíz éve két számjegyű infláció
gyötrelmeit. S végül megkaptuk a amit az alkotmány sárba tiprása getésének ám1/ékában számunkra
Fidesz demokratúráját, ami enge miatt már rég fel kellett volna is az egyetlen lehetőség: helyreállí
delmes polgárokra és gonosz ellen oszlatni, ezt hirdeti saját lapjában, tani az omladozó magyar demok
zékiekre szakítja szét az országot, rádiójában és internetes bértollno ráciát és összefogni az erőszak
naponta kicsit elvesz a szabadság kainak szövegeiben. Aki velük minden formája ellen.
ból, és sokat a közpénzekből, amit tart, nem magyar, s pláne nem keMezó Ferenc
számolatlanul osztogat a saját csa
ládnak és a megvásárolt híveknek,
támogatóknak. De az ember min
dig reménykedik. Jövőre választá
sok lesznek. Hamarosan felvesz
A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az· éveknek" Országos
nek bennünket az EU-ba. A hátrá
Szövetsége Életet az Éveknek Díszoklevéllel tüntette ki a miskol
nyok elviselése után majd egyre
ci Vasutasok Vörösmarty Művelődési Házát.
több előnyét élvezhetjük a globali
Az indoklás szerint az oklevél az idősek sorsának javításáért,
a klubmozgalom célkitűzésének megvalósításáért, a hagyomá
zációnak. A duplán megünnepelt
nyok, a művészetek és a közösségi értékek ápolásáért végzett
ezredforduló az ízetlenül szentes
önzetlen intézményi tevékenységet ismeri el.
kedő hazai haRPY endes millenniu:
mozás ellenére is világünnep volt.
Gratulálunk!
Itt álltunk egy új évez_red küszö
bén. Aztán ledólt az a két torony, s

Már megint a Vörösmarty
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Szakszervezeti ajánlások a pártoknak
- Interjú Szőke Károllyal

� Tudjuk, hogy a parlamenti választások közeled
tével az MSZOSZ is kialakította, újrafogalmazta
álláspontját a szakszervezetek és a pártok viszo
nyáról. Ezt az az anyag tartalmazza, amely "Mit

a „minden gyermek egyenlő"
Unió jelenlegi 61 százalékos foglalkoztatási
elvet, jobban figyelembe
szintjét. Csökkenteni kell a munkanélkü
véve a rászorultságot.
liséget, elsősorban a pályakezdőknél, a
Kiemelten fontos a
tartósan munkanélkülieknél. Szor
családi pótlék és a
galmazzuk
a
fokozott
munkahelyi
vár el az MSZOSZ a 2002. évi parlamenti válasz
gyes értékállósága.
tásokon induló pártoktól az alapvető munkaválla védelmet, a munkaidő csökkenté
Elodázhatatlan egy
sét,
a
munkaszüneti
napok
szá
"
lói, érdekvédelmi kérdésekben? címet viseli. Mi
szélesebb körű bér
mának növelését.
volt a kiindulópont álláspontjuk megfogalmazásá
lakás-építési prog
A tudásalapú gazda
ban? - kérdeztem a Vasas Szakszervezeti ság számára biztosí- �8J�J�.i.
ram
beindítása,
Szövetség elnökét tani szükséges az
valamint egy átla
•
�\ "
- A Civil országjelentés, amely megállapította, egé�z életen át ((\\t\\�
\ �ai'\':\!liiia
gos jövedelmű csa,
e
hogy a piacgazdaság kialakítása rendkívül nagy tarto tanulas
lád számára is elérhe
et\0
„
aránytalanságokkal, az elosztás korábbi egyensú l e h e t ő s é g é t . .'()ét
lakástámogatási
�ete, ..
lyának teljes felbomlásával járt; a munkájukból Olyan társa/a\\�Q, Ja1.'a\e ,
élők rovására történt. Lényegesen csökkent a fog dalmat aka- -a,1- 'ö0 S� 1-e\éS',
n
-Vessünk egy pillantást a
lalkoztatási szint, megnőttek a regionális különb runk,
ahol se\, -a,ó.0f't,\ \\S��
munkavédelemre,
a munka világának jogi
ségek. A bérek leértékelődtek, vásárlóértékük ma m i n d e n k i
�'a-�?. e\e1-e
szabályaira.
sem éri el a rendszerváltás előtti évekét. Az adó egyenlő eséllyel
.�O�
rendszer és annak változásai a legalacsonyabb és részesülhet a minő
- Azt kívánjuk, hogy legyen kiemelt nemzeti
az átlagos jövedelműeket sújtják, így nem valósul ségi tanulásban. Olyan.
program a munkakörülmények, a munkabizton
meg az arányos és tisztes közteherviselés. A oktatási rendszert szeretnénk,
ság, a foglalkozás-egészségügy, a munka-higié
nyugdíjak még a béreknél is jobban leértékelőd amely felkészíti a magyar munkavállalókat az EU né és a környezetvédelem javítása. A munkajogi
tek.
egységes munkaerő-piacán történő érvényesülés törvények betartása, az EU-normák érvényesíté
A kormányok a tőkeérdekeket tekintették el- re, lehetővé teszi a modernizáció követelményei se hatékonyabb kormányzati fellépést igényel a
. sődlegesnek, a munkavállalók jelenlegi és jövő hez való alkalmazkodást, soezzel javítja a megél munkaügyi ellenőrzésben a szigorúbb szankció
ben biztonsága megrendült. Pozícióromlást, elbi hetés biztonságát, a foglalkoztathatóságot.
kon keresztül. A jelenlegi kormány által elvett
zonytalanodást gerjesztő intézkedések láttak nap
munkavállalói és szakszervezeti jogokat vissza
- Melyek a bérekkel, a szociális juttatásokkal kell adni. Indokolt az is, hogy a munkajogi viták
világot, a munkajövedelmek, a szociális ellátások
kapcsolatos igények? a mostaninál sokkal gyorsabban rendeződjenek.
másodlagos szerepet kaptak. A munkavállalói és
szakszervezeti jogok folyamatos megnyirbálása
- Haladéktalanul meg kell kezdeni a hazai
- Mi szükséges ahhoz, hogy a szakszervezetek
oda vezetett, hogy a szakszervezetek vesztettek bérek felzárkóztatását az Európai Uniós bérektársadafmi szerepe erősödjék, tekintélye
társadalmi tekintélyükből; az érdekegyeztetés ki hez. A bérek emelése legyen összhangban a telje
növekedjék?
üresedett, a munkahelyeken teljes a kiszolgálta sítmények növekedésével. Az alacsonyabb bérek
tottság.
A
szociális
fordulat
mellett
a
demokratikus
az átlagot meghaladóan emelkedjenek. Csökken
meiszüntetésével együtt ez a legfontosabb
- Mi következik mindebből? jenek viszont az indokolatlan kereseti különbsé deficit
gek, különös tekintettel a régiók és a-generációk feladat. Ugy gondolom, három területen kell
- Elérkezett az ideje - a feltételek is adva vanközötti egyenlőtlenségekre. A minimálbér érje el lényegi előrelépést tennünk. 1. Az érdekegyezte
nak -, hogy szociális fordulatra kerüljön sor, s a
az átlagkereset 60 százalékát, adófizetési kötele tés, a kollektív megállapodások terén. 2. Részvé
társadalmi célok által vezérelt gazdaságpolitika zettség ne terhelje. Indokolt a fix összegű adó tel az országos intézmények irányításában és elle
valósuljon meg. Azok legyenek a kedvezménye
kedvezmények növelése, az egészségügyi hozzá nőrzésében. 3. A szakszervezetek által gyakorolt,
zettek, akiktől eddig csak türelmet és lemondást
járulás megszüntetése. A nyugdíjasoknak vissza társadalmilag hasznos tevékenységének anyagi
kértek. Az MSZOSZ demokratikus, a szociális kell adni az 55 milliárdot az 1999. évi - a tör támogatásában.
Európához méltósággal csatlakozó magyar társa
E feladatok teljesítéséhez számos feltétel szük
vénytől eltérő - nyugdíjemelés miatt, s a jövőben
dalmat akar, amely a munkájukból élőknek, a ·
ez képezze a nyugdíjemelés alapját. Az évenkén séges. Egyebek mellett: új Munka Törvénykönyv
nyugdíjasoknak és családjaiknak jobb megélhe
ti nyugdíjemelés mértékét a nettó bérkiáramlás és elfogadása, érdekegyeztetési törvény kidolgozá
tést, új életminőséget, szociális jogokat, biztonsá
a nyugdíjas fogyasztói kosár alapján kiszámított sa, az érintett intézményeket szabályozó törvé
gos jövől<épet nyújt a kiszolgáltatottság helyett.
nyek korrekciója, az Alkotmány módosításának
infláció együttesen határozza meg.
Azon vagyunk, hogy világossá tegyük követel
A szociálpolitikában alapvető cél az Európai megvizsgálása, és nem utolsó sorban a szakszer
ményeinket. Csak azok a politikai erők számít
Szociális Charta minimumának elérése. Emelni vezetek működési feltételeinek jelentős javítása.
hatnak támogatásunkra, amelyek prioritásként kell a munkanélküli ellátás színvonalát. A gyer
kezelik a szociális fordulat szükségességét, a mektámogatási rendszerben érvényre kell juttatni
Kárpáti Sándor
szakszervezetek társadalmi szerepének erősödé
sét, a munka világában az egyensúly kialakítását
és fenntartását, a megállapodásokkal, a kollektív
Megrendülten értesültünk a
szerződésekkel garantált szociális békét.

- Mi minden szükséges ehhez, milyen további
konkrétkövetelményekről van szó, például a fog

lalkoztatás, a bérek, a iövedelmek, a szociális
ellátás terén?
- Stratégiai cél a teljes foglalkoztatás. Ez azt
jelenti, hogy aki munkát keres, az érdemi ajánla
tot kap. 2004-ig 350-400 ezer munkahely létre
hozása, elsősorban a válságtérségekben, komplex
regionális programokkal. El kell érni az Európai

Búcsúzunk

hírről, 2001. szeptember 23-án
életének 71. évében elhunyt
Dr. Juhász Zoltán, a VSz.
MÁV Hl. Vezérigazgatóság Nyugdijas Alapszervezetének elnöke, a Vasutasok Szak
szervezete Központi Vezetőségének egykori titkára.
A gyászmise és az urna elhelyezése 2001. október 8-án volt a Szent Gellért plébániában.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Vasutasok Szakszervezet�
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Versek akácvirág�áskor
„Megvallom, nagyon szeretek verseket
olvasni. · Sohasem értettem, miért nem
tömegszükséglet a vers, miért akad min
dig csak kevés olvasója ... Már egy egé-
szen kis adag líra is megteszi a _hatását:
sikerül kiszabadulnom a pillanatnyi szem
pontok nyomasztó szorításából, siker'ül
frissebben, szabadabban, fölényesebben
·szemlélnem az életet." Ezt Bálint György,
a kiváló író, publicista írta 1940-ben, Rad
nóti Miklós válogatott verseit tartalmazó
kötetéről gondolkozva.

T RA
K_UL_Ú
_

ahogy azt az
emberek érzik
és megélik. Ily·
módon
nyu
godtan állíthat
juk, hogy a Két
ütemű Megváltó a
rendszerváltás óta eltelt tizenegy év lírai története, a baloldali szellemisé
get tükröző, kifejező művészi megjelenítése.
A költővé avatott Hámori István Péter mun
káját nem lehet pontosabban minősíteni, mint
ahogy azr Baranyi Ferenc a kötet előszavában
összegezte: ,,Az emberek nem csupán azért for
dultak el a költészettől, mert a mind kíméletle
nebb küzdelem a létért nem hagy rá időt.
Hanem azért is, mert a költők nem az ő gond
jaikkijl-bajaikkal foglalkoznak. Nem az ő indu
&:
Én két rendszerben éltem eddig.
lataik rezonanciáit formálják költeménnyé.
Ezért a mostanában porondra lépő pályatársak
Az egyik hűtlen elhagyott,
között fehér holló az, aki a magyar líra „hasz
a másik kéretlen tapadt rám.
nálni s nem ragyogni" akaró hagyományait vál
Köszönöm szépen, megvagyok.
A szerző meg is említette a könyvbemutatón · 1alja. Aki publicisztikát is merészel írni, költői
elhangzott önvallomásában, hogy egy kicsit eszköilökkel. Amíg társadalmi igazságtalansá
szomorúra - helyenként komorrá sikeredett a gok vannak, addig a közszolgálati - lejáratott
kötet mondanivalója és hangvétele, de a közön szóval: közéleti - költészetet nem lehet múze
ség s e sorok írója is úgy vélekedett, hogy ilyen umba utasítani._ Hámori István Péter vállalja a
a világ, amelyben jelenleg élünk. S a vers éppen veszélyt. Teljes vértezetben lép színre, kiforrott
attól jut el a befogadó szívéig és fejti ki hatását, költő ..."
ha arról szól, amilyen a valóság, s úgy hangzik,
(Megjelent a Bányamunkás e. lapban)

nyalt, pengeéles, bátorító értékelését és Schalk
hammer Antalnak, BDSZ elnökének, ország
gyűlési képviselőnek pohárköszöntőjét.
Hogyne hallgatták volna a könyvbemutató
résztvevői szívesen a Keres Emil által tolmá
csolt olyan verssorokat, amelyek rólunk és
nekünk szólnak - hitelesen, színvonalasan, ért
hetően: Az ilyeneket:
Mi munkál annak a lelkében
Kinek elfogy a kenyere?
Mit érez az, kinek megmondják:
,,Dolgozni, holnap, ne gyere!"
Vagy:
Ébredtem már hajnalban arra,
éppen az ablakom alatt,
Két hajléktalan fakadt dalra - hogy
álm_ukban meg ne fagyjanak..

Megvallom, nekem is hasonló érzéseim és
gondolataim támadtak, amikor Hámori István
Péternek a Kétütemű Megváltó című verseskö
tetét olvastam. Engem is felvíllanyozott gazdag
tartalma, világos, közérthető stílusa. A könyvbemutató napján, azon a szép, akácv.irágzásos
májusi délutánon újra, immár sűrítve átélhettem
annak a folyamatnak a .betetőzését, ahogyan
költő születik. Mert az előzmény, a vajúdás idő
szaka hosszabb, ám a baráti közelség okán ezt is
szerencsém volt végigkísérni a könyv megszü:
letésének gondolatától a kötet megjelenéséig, az
ünnepélyes bemutatóig.
Mi, a szerzőhöz közelállók tudtuk, hiszen lát
tuk, hogy Hámori István Péter a Bányamunkás
újságírójaként, szerkesztőjeként rendszeresen
írt cikkeket, jegyzeteket, tudósításokat, publi
cisztikákat, készített interjúkat, humoros írásai
nak állandó fovata volt a lapban, megjelentek
tanulmányai és - Ladányi Andrással közösen
jegyzett - könyvei a bányászat ól és a bányász
szakszervezetről. Versekről azonban nem tud
tunk, nem hallottunk. Utólag legfeljebb az
dereng fel, hogy Pista barátunk jókedvében,
meghatározott hangulati környezetben, ünnepi
alkalmakkor, lazább összejöveteleken remekül
rímelő verssorokban szólt közbe, fejezte ki
magát.
T örténtek így a dolgok, mígnem egyszer elő
állt egy-egy verssel. Emlékszem ezekre a ked
ves, óvatos, szorongásos percekre, amikor
bátortalanul kérdezte: na, na, mily�n? Tetszik mondtam, mert éreztem, hogy itt valami ko- ·
moly, értékes líra születik, de azt még nem mer
tem hangosan megfogalmazni, csak annyival
toldottam meg a tetsziket, hogy így szóltam:
folytatni kell és meg kell mutatni a költészet
avatott mestereinek, szakértőinek is. S amikor
ezek a vélemények is beérkeztek - valamennyi
pozitív, bíztató - nem volt kétséges, hogy ki
lehet adni, s megszülethet Hámori István Péter
első verseskötete.
A Kétütemű Megváltó - Wechter Ákos borí
tótervével, illusztrációival és a Nyomdacoóp
Kft. előállításában - bemutatója a költészet
emlékezetes, helyi ünnepévé vált. Mintegy
nyolcvan résztvevő - családtagok, barátok,•
művészek, szakszervezeti vezetők, munkat_ár
sak - hallgatta őszinte érdeklődéssel és élvezet
tel Baranyi Ferenc költő,· író, műfordító értő,
szellemes - helyenként sziporkázó műsorveze
tését, Keres Emil színművész versmondását,
Farkas László irodalomkritikus finoman ár-

.Laci örökre elment

2001. szeptember 10. 14.30 Bük. A temető fenyőfái titkokat súgnak egymásnak, ami
kor sok-sok ember gyülekezik a ravatalozó előtt. A falu lakói, a szombathelyi járműjaví
tó dolgozói, a barátok, kollégák, a munkatársak jöttek el az ország minden részéből a
Nagy Laci temetésére. Nagyon sokan voltunk ott, akik ismertük őt és tudtuk, hogy
egy nagyon értékes embertől köszönünk el.
1963. június 5-től dolgozott a járműjavítóban, mint mozdonylakatos. Ugyanezen idő
ponttól szakszervezeti tag. A keményebb kőből faragottak közé tartozott. Folyamatosan
tanult, képezte magát. Az osztályvezető-helyéttesi székig jutott, de a nyugdíjazásig még
lett volna előrelépési lehetősége.
A szakszervezeti tisztségeket is végigjárta, a tagbélyeget.és a Magyar Vasutast eladó
bizalmitól az szb. titkárig. Tagja volt a VSZ Választmányának, de több kongresszusra is
.
.
képviselettel bízták meg a kollégái.
,,
A Lacit az üzemben legjobban a s.egélyezési bizottsági tisztségeiből ismerték. 0 volt
a segítő ember. Mindig kész megoldásai voltak a lehetetlen helyzetbe került emberek
problémáira. Dolgozott az üzemi tanáq;ban és a Nyugdíjpénztárban is. Azért élt és dol
gozott, hogy segítse családját és embertársait. Neki pedig nem tudtak, tudtunk segíteni,
amikor nagy szüksége lett volna rá. Sajnos az orvosok sem. A könyörtelen kaszás alig
két hónap alatt kiszívta szikár testéből az életet.
Lezárult egy cselekvő élet, amely felelős, megfontolt döntésekből állt. Elkötelezettsé
géből adódóan családja és a közösség gondjaiból szinte mindig erején felül vállalt. Az
élet volt a tanítója az ötgyermekes családban, ahol felnőtt és emberré vált. Példaadó éle
tet élt. De lehet-e igazságról beszélni a'kkor, amikor az 53 éves gyermekét eltemeti a 91
éves édesapa, a feleség és a három gyerek?
Az élet része a halál, - mondják. De'miért pont ott, akkor és miért pont ő?
A fenyőfák, a fájdalmasan mosolygó őszi napsütésben titkot súgtak egymásnak A Laci
nem halt meg, hanem a nagy ismeretlenbe költözött. Nekünk gyászolóknak pedig azt
üzenték, hogy ne feledkezzünk el róla és családjáról sem. Aki hosszú évtizedeken át
annyi mindent tett másokért, annak tartozunk annyival: hogy családja gondjain próbálunk
enyhíteni.
Barátaim! Sokkal kevesebbek lettünk Laci eltávozásával. Példája kötelez bennünket.
Emlékét megőrizzük.
Dr. Márkus Imre
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VASÚTEGÉSZSÉGÜGYIKH�

1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 37.
TeL: 301-0670; 301-0671, 475-0707; fax: 102-es mellék

HÉVÍZ-. 18.700 Ft/tó
7 napos (6 éjszakás) turnus ára
páros jelentkezés esetén félpanzi
ós ellátással.
Elhelyezés kétágyas, balkonos,
színes TY-s, hűtőszekrényes, zu
hanyzóval és WC-vel ellátott szo
bákban.
A Tófürdőtől 200 méterre található szanatóriumban teljeskörű
mozgásszervi
rehabilitációval
várjuk kedves vendégeinket.
Kirándulási lehetőségek a Bala
tonhoz, Badacsonyba és Keszt
helyre.

HARKÁNY

- 10.800 Ft/fó

7 napos (6 éjszakás) turnus ára
(szállás) páros jelentkezés esetén.
Elhelyezés kétágyas, színes TY-s,
hűtőszekrényes, zuhanyzóval és
WC-vel rendelkező szobákban.
Étk�zés igény szerint a gyógy
szálló éttermében rendelhető (reg
geli 200 Ft, ebéd 600 Ft, vacsora
400 Ft,ezekből az árakból már
nem áll módunkban további ked
vezményt adni).
Főleg reumatikus, mozgásszervi és bőrgyógyászati
4 napos (3 éjszakás) turnus ára
,, . betegségeket gyópáros jelentkezéskor félpan- . · �ö(Ü
gyító fürdő közzióval 10.300 Ft/fő. 8380 -c_e\\eS_ 9-S„
vetlen szomszédHévíz, Erzsébet királynő u.
ságában található
t'(\oi.g '1\
1.; Tel.:83/341_�368; Fax:
si.et. - {y
családias hangu�
83/545-989; Uzemi tel.:
latú gyógyszálló\
\\
te�-a'O
07/4551.
c;,\Ó . ban egyszerre nyí-

,

Ujabb pontszerző
foglalkozás-egészségügyi
képzést tart · ·
a Vasútegészségügyi
Közhasznú Társaság

Az

2001. november 10-én

előadások foglalkoznak a kémiai biztonsági törvény
nyel és a hozzá kapcsolódó foglalkozás-egészség
ügyi gyakorlati tudnivalókkal, a munkahelyi kocká
zatbecsléssel, a MÁV munkavédelmi helyzetével.
Az érdeklődők hallhatják Dr. Nagy Imre főigazgató helyettes főor
vost (Fodor József OKK) Ludván Miklós (Fodor József OKK
OMFI) osztályvezetőt, Kálmán Lászlót a MÁV Rt. foglalkozás
egészségügyi, Munkabiztonsági és Környezetvédelmi Főosztályá
nak vezető helyettesét. A képzés második tematikus blokkjában
megismerkedhetnek a pánikbetegséggel és szövődményeinek jelen
tőségével a mindennapi gyakorlatban (előadó Dr. Szatmári István
osztályvezető főorvös Budai MÁV Kórház), az információ technoló
gia eredményeinek alkalmazási lehetőségeivel a f oglalkozás-egész
ségügyben (előadó Adányi Balázs Vasútegészségügyi Közhasznú
Társaság informatikai igazgatója).
A képzésre a Közhasznú Társaság központjában lehet jelentkezni.

lik mód a gyógyu
lásra, üdülésre és
pihenésre. Kirán
dulási lehetőségek
Pécsre, Siklósra és
Villányba.
Kettő
kétágyas
szobából álló fürdő
szobás, színes TV-vel és
hűtőszekrénnyel rendelkező
lakosztály négy fő jelentkezése
esetén 7 napos (6 éjszakás) turnu
sára · 9000 Ft/fő.
Mosdóval és hűtőszekrénnyel
felszerelt (közösségi fürdő és WC

----=1=--=5

minden emeleten található) két
vagy háromágyas turistaszoba
900 Ft/fő/nap (ebből az árból
nincs további kedvezmény).
7815 Harkány, Bajcsy-Zs. u. 1.,·
Tel.: 72/580-065; Fax: 72/480107. MÁV alkalmazottak és csa
ládtagjaik a hévízi és az emelt
szintű harkányi szállás árából
10% kedvezményt kapnak.
A fürdőhelyeken lehetőség
van fürdőkúra és
gyógy keze I ések
ingyenes igény
be v éte I éhez,
melyekhez a
beutalót
a
szakorvosá
tól kell elő
zőleg kérnie.
Az idegen
f orgalmi adó
(Hévízen 300,
Harkányban 240
Ft/fő/éj 18-70 éves
korig) a helyszínen fizeten

dő.
A vendégek a szállók parkolóját
ingyen vehetik igénybe.
Üdülési csekket elfogadunk.
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Aforizma a vasútról - A vasút a legdemokratikusabb
közlekedési eszköz, mert ... (folyt. függ. 1. és vízsz. 1.)
Vízszintes:

1)

Függőleges: 1) Megfejtés;
2) Rafinált - mesebeli királyfi
mészetjáró program; 3) Egyik (végén s); 3) Növénykert - hor
bankunk - evezős esés; 4) Első tobágyi község; 4) Olimpia
betű - kobalt - némán késik - vezető szervezet - g yakori
pusztító; 5) Vígalom (argo) - családnevünk - Tippet eltalál állatkert - rukkol része; 6) Bíráló kavart kas; 5) Hősköltemény (rég.) - hitleri alakulat - innom szovjet teherautó - nitrogén,
vége; 7) Szemmel érzékelni - .... kálium - szovjet motorkerékpár
Béla színházigazgató volt.; 8) márka; 6) .... György humorista
NémánJeír! - urán - ittrium - - azonos betűk - ...higító; 7)
repülő leszáll; 9) Határozó r�g - Igen okos névelővel - bór kérdőszó - ...Capone; 10) Oxi mezei rágcsálók; 8) Afrikai törzs
gén - grófság Angliában - irídi - eleged van - Imre tulajdona; 9)
umban van! - római 501; 11) Meghatározó vezér - művésznő
'
Mézet készítő rovar - kérdőszó - névelővel.
üres tál - ...de Janeiró; 12) EU
A rejtvényt Bánszegi József
ország - helyhat. - becézett női
készítette
név; 13) Aladár, Éva.
Nitrogén

Megfejtés; 2) Földrész - ter

Előző számunk helyes megfejtése: Szent Gellért püspök, ezüst

féldénár, korona, Imre herceg, Intelmek, Gizella, Szilveszter.
Nyertes: Csenki Balázsné jászszentlászlói olvasónk, aki két
személyre szóló hétvégi pihenést nyert a VKHT balatonfüredi reha
bilitációs intézetében. A lebonyolítás végett kérjük, hívja
Kammermann Csaba gazdasági igazgatót a 301-0670-es számon.

LAPUNKAT RENDSZERESEN SZEMLÉZI MAGYARORSZÁG
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Vasút a gáton
· Szeptember 8-án hetedik alkalommal rendezték
meg a Nyírvidéki Kisvasút napját.
KÉPÜNKÖN
Az érdeklődést jól jellemezte, hogy több
BUJ, A FELÚJÍ
mint háromszáz résztvevő választotta egész
napos programjának a Nyíregyházáról induló TOTT ÁLLOMÁS
hangulatos -kirándulást. A vpnatban két nyitott
ÉPÜLET
kocsi is közlekeÁTADÁSA
dett, melyeket a
Nyíregyházi Gépé
szeti Főnökség sza
kemberi terveztek
és alakítottak át.
Ezek. a kocsik igen
népszerűek a kirán
dulók és az ide láto
gató egyre több kül
földi körében is.
A „Mentsük meg
a kisvasutakat!''
mozgalom a Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány és a helyi
önkormányzatok, valam1nt a Nyíregyházi Csomóponti Főnökség tevékeny
ségének köszönhetően rangos eseménnyé vált az idei program is. Ünnepé
lyessé és maradandó emlékké több örvendetes esemény tette ezt a napot. Búj
és Gávavencsellő községek állomásépületét teljesen felújították, így azok
tetszetős középületté váltak ezeken a településeken.
A több éve árvízzel küzdő térségben a kisvonat hosszabb szakaszon a
Lónyai-csatorna árvízvédelmi töltésén halad. A Tisza visszaduzzasztó hatá
sa miatt a rendkívül magas vízállás és a védekezés megszervezése érdeké
ben a vasúti forgalmat több esetben hosszabb időszakra le kellett állítani.
Tiszabercel és Vencsellő között az árvízvédelmi töltés műszeres vizsgála
ta során kiderült, hogy az árvízvédelmi töltés erősítésére, szélesítésére van
szükség. Ezeknek a munkáknak az elvégzése után a vasúti pályaszerkezet
megerősítését is elvégezték. Zúzottkő-ágyazat készült. 2,2 km hosszban
vágánycserét és aljzat cserét végeztek, ami során kétharmad részben beton
aljakat építettek be.
A felújítás következtében ezen a szakaszon biztonságosabban és nagyobb
sebességgel közlekedhetnek a személyszállító vonatok.
Seress István mérnök-tanácsos

2000 Szentendre, Kondor Béla u. 7. T/F.: 26 313-105
:

Mint a MÁV Rt.

kizárólagos vasúti kocsizár gyártója

örömmel tudatja, hogy megkezdte
· a minden igényt.kielégítő
fém és müanyag jelképes
és .biztonsági zárak

gyártá�át és forgalmazását
mind vasúti, mind közúti célra,
magánfuvarozók részére.
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A TARTALOMBÓL::

l. A finisbe érkeztünk

El kell menned szavazni,
mert rólad is szól
az Üzemi Tanács!
Mit mondanak a legfőbb
tennivalókról a IS-titkárok
és az alelnök?

ALAPÍTVA:
1904-BEN

ÁRA: 37,- FT
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4. A legidősebb húszéves

S

Meghatározó többség

Vendégként részt vettünk az
Osztrák Vasutas Szakszervezet
Ifjúsági Szövetségének tisztújító
kongresszusán.

K

7.

edves
unkatár
sak! A vasutat a
gazdasági és köz
szolgáltatási érde
keken túl egy na
gyon fontos dolog tartotta
össze, mentette meg sok
sok évtizeden át. Ez pedig
a munkavállalók céltuda
tos összefogása, elszánt
sága. Erre most is nagy
szükség van!

11.

A legnagyobb kisebbség
Megrendezték a Munkavállaló
Nők II. Országos Konferenciáját.
Szó volt többek között az „egyenlő
értékű munkáért egyenlő bért''
elvéről.

A

november végi válasz
tások ismét arról szól
nak, hogy kik kapjanak bi
zalmat a vasutas közügyek
képviseletére, a munkaválla-

Kollégák, .mindenki jöjjön el szavazni!
A jövőnkről döntünk november 27-28-29-én!
lói érdekek megjelenítésére az
üzemi tanácsi és munkavédelmi
képviselői választásokon. Ismét
döntenünk kell! Demokratikus
jogunkkal élhetünk, hisz akarunk
és választhatunk is.
1992-ben, amikor szétosztot
ták a Munka törvénykönyvében a
szakszervezeti, üzemi tanácsi és
.munkavédelmi képviselői jogo
kat, tudtuk, hogy az a munkálta
tók akaratának könnyebb érvé-·
nyesülését szolgálja. Ennek elle
nére a vasutat a különféle átgon
dolatlan átalakításoktól, vonalak
bezárásától és a munkahelyek
megszüntetésétől a szakszerveze-

tek és az üzemi tanácsok
összefogása
mentette meg. Ah
hoz, hogy ez így
legyen, a Vasuta
sok Szakszerve
zete minden ed
digi választáson
a közösségi ér
dekeket képvisel
ni tudó és akaró
embereket jelölt. A
megválasztott kollégá
ink pedig tisztességgel tették
a dolgukat. Tehették ezt azért,
mert a meghatározó többség bi
zalmát tudhatták maguk mögött.

TÜV
', ·Cl§}ff

DIN-EN 729-2

-

Erre a bizalomra a
közeljövőben is
nagy szükségük
lesz, amikor a
vasúton el-·
kezdődik az
átalakulás, az
átsz e r v e zé s
második hulláma, amikor
ismét veszélybe
a
kerülhetnek
munkahelyek, a szociális ,vívmányok.
zokat a VSZ-tagokat, ákik
az üzemi tanácsokban és
munkavédelmi képviselőként el-

A

• vasúti járműjavítás
és gyártás
• fémmegmunkálás
• acélszerkezet gyártás
Járműjavító � Gyártó Kft. és szerelés

MAV
VASJÁRMŰ

ÖNORM M 7812,

DlN6700

IS09001

Nehezebb videni
Európában évente mintegy 46
ezer, a közvélemény figyelmét
felkeltő agressziós cselekményt
követnek el a vasutakon.
Nyilatkozik Bencsik László, a MÁV
Rt. Vasútbiztonsági Főosztályának
vezetője.

-'

végezték a rájuk bízott feladatu
kat, újra jelöltük, mert rászolgál
tak a bizalomra. Ha nem így történt, akkor idén nem a VSZ szí
neiben indulnak, ha ugyan elin
dulnak.
Vasutasok Szakszervezete
tagjai nevében kérjük
minden vasutas támogatását,
mert ezen a választáson a szak
szervezeti jelöltekre leadott sza
· vazatok döntenek arról, lesz-e a
jövőben valódi kollektív szerző
dés MÁV Rt.-n�l és a vasúti tevé
kenységet végző gazdasági
társa�
· ·
ságoknál.
ollégák, mindenki jö_üön
Kel szavazni! A jövőnkről
döntünk november 27-28-29én!

A
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Üzemi tanácsi választások 2001.

Cinkelt lapok�al
játszik a. MAV

A

szakmai · útmutatók
korát éljük a MÁV-nál.
Ezeket az különbözte
ti meg az utasítások
tól, hogy se címzettje, se fele
lőse, így aztán a kiadója (pél
dául a tartalom miatt) nem is
vonható felelősségre.

sének valódi célja ennek megaka
dályozása. Már nemcsak a MÁV
szociális ellátó rendszerét tartják
túlméretezettnek, hanem a KSZ
mintegy 6 milliárdnyi vívmányait
is.
Kedves Kolléga! Ha Ön nem
tartozik az 1200 menedzserszer
ződéses közé, akkor a mostaninál
sohasem volt nagyobb szüksége

É_RD _EKV_ÉD_EL_EM
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[IT]®uu�ruwJ még?

A

MÁV Rt. dolgozóinak lapja, a Vasutas Hírlap október 30-i
lapszáma 5. oldalán reagálás olvasható a Magyar �asutas
legutóbbi számában megjelent, ,,Ki vezeti a MAV-ot?"
című cikkre.

A cikk lényege akként értel
mezhető, hogy helyreigazítást
közöl, mely szerint Kukely
Márton, ·a MÁV Rt. vezérigaz
gatója nem tényként, hanem
tervként tájékoztatta a szolgá
lati főnököket az árufuvarozási
szakág várható átszervezésé
ről. (Nem is tehetett mást,
Felelősségre leginkább azokat
hiszen a MÁV Rt. Igazgatósága
vonják, akik nem hajtják végre az
az erről szóló intézkedési
J
...
.
programot
csak jóval az érin
· Felelősségre leginkább aio át vonják, akik nem
tett tájékoztatás időpontja után
�ajtják végre a szak�ai útmutatókban foglaltakat
fogadta el.)
Az információk idáig össze
csengenek. Az már a VH felelősabban foglaltakat, vagy kiszivá
.
,
sége, hogy egy ilyen, több ezer
.
ro'gtatják a tartalmukat a szakszer
(rnJ\UTf.-1,
·
:�
·
munkavállalót érintő ügyben pon·
\
vezeteknek. Persze némely
MP.. �l10ZA1�Ü
..
Slf..\
tatlanul, ebből következően
\_
szakmai útmutató valamely
'{ \J
P
\Jt-.\.J!i..M \. Z. 1 \( \S ME \(r.>. N'i . hiteltelenül informál, vagyis
változatát a szakszervezetek
E
$1.A �Z.ER\J E MEÉ Z.E1ESEN NE
félrevezeti, _az
K
is megkaphatják. Természe,
MELYEV- ,.,
S
R
1
olvas01t.
.
1
·\,\P.1 Jf.>.\( � oz.t,.,OKf.>. , f.>. , K
tesen nem azokat a változa
\J
tokat, amelyek ellenük és �oKf.>.1.\ tiiuNKr.>.\J ���
munkavállalók ellen irá
EllE��� '{UlNP..K, Nsit.t·J\É·
N
nyulnak, nem, nem azokat,
LlE
amelyek ,'.személyes haszná . E �\(P,.1, p..t,11El'{��1RP.."
latra" m�gjelöléss�l vann-ak
/)J. L'{ES \-\P..iitsEl \JP..N·
ellátva.
1\JP.. ..
Az egyik ilyen gyöngyszem a ·, N\r.�J��\( El�
2001. évi üzemi tanácsi választá
sokról, azok lebonyolításáról el
arra,
A
mélkedik. Ha valaki véletlenül hogy az üzemi tanácsi választáso
f e n t i e
nem jött volna rá az útmutató kon a voksok döntő többségét a
ken túlme
kibocsátójának valódi szándékára, szakszervezeti jelöltek szerezzék nően néhány megjegyzést még
annak eláruljuk. A hatályos jog meg.
feltétlenül tennem kell:
szabályi rendelkezések ugyanis a
A "tisztelt kollégák szeren.esés
- őszintén örülünk, hogy a MÁV
szakszervezetek kollektívszerző helyzetben vannak, hiszen saját Rt. dolgozói lapjának főszerkesz
dés-kötési jogát attól teszik függő sorsuk a saját kezükben van. Ha tője figyelmesen olvassa a Vasuta
vé, hogy az üzemi tanácsi válasz elszúrják, csakis saját maguknak sok Szakszervezete újságját.
tásokon megszerzik a szavazatok tehetnek szemrehányást!
- őszintén zavar, hogy a Vasu
legalább 50%-át. A MÁV vezetéDr. Bíró Tibor tas Hírlap főszerkesztője figyel-

metlenül olvassa a MAY Rt. ·dol
gozóinak lapját (aki írni tud és
írni tanít, attól elvárható a figyel
mes olvasás)!
- Rendkívüli módon zavar,
hogy az október 30-i lapszámban
is tetten érhetők lényeges pontat
lanságok, amelyek ismét nem a
hitelesség megdönthetetlen bizo
nyítékai.
- Határowttan visszautasítan
dó a munkaügyi.szabályok értel
mezése során tapasztalható, félre
vezető magatartás (vagy jóhisze
mű tudatlanság? - mert az bocsá
natos bún lenne). Ez a tisztesség
és jóhiszeműség fogalmával nem
áll összhangban. Jellemző, hogy
ezekre a fogalmakra negatív pél
dákat csak a munkavállaló, illetve
a szakszervezet magatartása olda
lán képes bemutatni. Az üzemi
tanácsi választások kapcsán is
elég lett volna csak az igazat írni!
Az Mt. ugyanis a félrevezetést
nem írja elő a munkáltatónak
kötelező házi feladatként, ezért
kéretik a VH-nak nem buzgólkod
ni!
Tovább is van - mondjam még?
- Nem folytatom. Talán többet ért
volna egy rövidebb terjedelmű
cikk a VH 19. lapszámának 5.
oldalán, valahogy így: Félreérthe
tők voltunk? Bocsi! Ez illendő és
egyben elegendő lett volna. Én
sem vitatom, hogy a VH írásainak
többsége tényszerű. Sajnos e
tárgyban nem a darabszám a
lényeg, hanem az információ tartalma.
Orosz Péter

Jogerősen vezette félre
a vasutasokat a ·MÁV-vezetők lapja

A

Fővárosi Bíróság ítélete kapcsán
jogerőre emelkedett az az első fokú
bírósági ítélet, amely sajtó-helyreiga
zításra kötelezte a Vasutas Hírlapot a Vasu
tasok Szakszervezetét rágalmazó cikke mi
att. A cikkben Domokos Lajos újságja azzal
akarta átverni a vasutasokat, hogy azért kés
tek az év elején a segélyek, mert a VSZ a

saját érdekeit azoknak az érdekei elé helyezi,
akiket képvisel. Sajnos a VSZ hiába kérte,
hogy a VET-ről, szakszervezetünk tevékeny
ségéről a valóságnak megfelelően tájékoz
tassák a vasutasokat.
Talán most a bírósági ítélet hozzájárul ah
hoz, hogy a valóságról is olvashassanak a
lapban. Persze lehetséges, hogy ehhez a

jogerős ítélet sem elegendő, mivel van, aki
számára a hazugság kifizetődőbb. A hazug
ság ára jelenleg csak 16 ezer 500 Ft, hiszen
csupán ennyi illetéket kell fizetnie a bírósági
eljárásért a MÁV-nak. Semmiség ez a Köz
kapcsolati Igazgatóság évi 380 millió Ft-os
költségvetéséhez képest. Higgyenek nekik,
·síró
meg�ri!

---------MA�fAi f�ITTA�,________
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A munká�tatóval együtt
dönt a KUT:
• a KSZ-ben szabályozott jóléti pénzeszközök
szakági felosztásáról,
• ellenőrzi a jóléti pénzek döntés szerinti fel
használását,
• a jóléti ingatlanok eladásáról, bérbeadásáról,
• a jóléti ingatlanok hasznosításáról és kihasz
náltságuk ellenőrzéséről,
• a vállalati üdülőhelyek szakágak közötti elosz
tásáról, és felhasználásukat ellenőrzi,
• a vállalati segélykeret szakágak közötti felosztásáról,
• lakásépítési támogatások szakági leosztásáról,
• munkásszállások üzemeltetéséről,
• a FEB munkavállalói delegáltjairól.

Véleményezi:
• a Kollektív Szerződést,
• a KSZ szakági függelékeit,
e a munka- és egészségvédelmi programokat,
· • a munkavédelmi intézkedési tervet,
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e az oktatási és képzési terveket,
• a létszám, költség és bérezési tájékoztató elő
terjesztéseket,
• a tervezett tec1mológiák és szakmai utasítások
módosítását,
• a rehabilitációs terveket és azok végrehajtását,
• az átszervezések és privatizáció tervezeteit,
e a vállalati terveket,
• az üzleti tervet,
• a beruházások és felújítások tervezetét.

Működése közben:
e szakmai munkabizottságokat működtet,
e szakértőket vesz igénybe,
• ajánlásokat dolgoz ki az ÜT-k részére,
• elvi iránymutatásokat nyújt.

· A helyi üzemi tanácsok és üzemi
megbízottak a munkáltatóval
együtt döntenek:
• a munkabér-előleg személy szerinti odaítélésé
ről (KSZ.65.),

• a vállalati
üdülőjegyek
személy sze
rinti odaítéléséről
(KSZ.70.),
e a munkásszállások igénybevételéről (KSZ.
72.),
• a vállalati segélyek személy szerinti odaítélé
séről (KSZ.74.),
e a vállalati kamatmentes kölcsönök odaítélésé
ről (KSZ.75.),
• a főnökségi üzemeltetésben lévő üdülők téríté
si díjainak meghatározásáról és a férőhelyek
odaítéléséről,
• az albérleti hozzájárulások odaítéléséről
• a rehabilitációban felajánlható munkakörökről,
• az üzemétkeztetés helyi rendszeréről.

Véleményezik:
• a technológiaváltást és átszervezést,
e a KSZ helyi függelékét,
• az oktatási és képzési tervet,
• a költség-, bér- és létszámgazdálkodási előter
jesztéseket,
• a szabadságolási ütemtervet.

Tisztségviselők mondják
O

rosz Péter, FÉ
Nem engedhetjük meg, és harmadrendű munkavállalók.
IB-titkár: Az
hogy egy, a munkavál És végül, de nem utolsósorban ki
ÁFU átszervezé
lalóinkra hozott kedve kell harcolni, hogy a vasút bizton
se nem teremthet több
zőtlen döntés hátrá ságos közlekedtetésében betöltött
ezer vasutas számára
nyos helyzetet teremt helyünk és szerepünk arányában
bizonytalan helyzetet.
sen számunkra. A tár kapjuk meg az erkölcsi és anyagi
Az átalakítás oka nem
gyalások folyamán arra elismertséget.
vitatható, a végrehajtás
is választ keremódja azonban igen.
sünk, hogy a
szota Árpád;
Ennyi átszervezés után
MÁV Rt. részére
GIB-titkár: A
p
Orosz Péter
szükséges-e a
több gondosság várható
gépészet testét
el a MÁV-tól. Az átalakítás ára jelenleg fenntartott kéis marcangolják az
nem spórolható meg a munkavál szenlétezési forma? Ha
acsarkodó szakágak.
lal9k zsebén. Figyelünk, tárgya igen, akkor a MÁV Rt.-nek
Nem mindig az
lunk, ha kell, vétózunk. A MÁV ez pénzbe kerül. Nem lehet
ésszerű, racionális
ért, a vasutasokért, nem utolsó a spórolás ára a készenlédöntések, hanem a
tező munkatársorban tagjainkért.
hatalom gyarapítása
sak kizsákmá- ,
is jellemzi az átszerd
,
pszota Árpa
vezéseket.
nyolása. Egyérolnár Ákos,
telműen kijelenthetjük,
Szakszolgálatunk egységének
TEK IB-tit
hogy ma a MÁV Rt.- megőrzése nemcsak a szakág
kár: A Munka
nél ·alkalmazott mun- vezetőinek felelőssége és a szak
Törvénykönyve módo
káltatási formák közül szervezeteknek a feladata, ha
sítása alapvetően meg
a készenlét a legki- nem az üzemi tanácsoknak is. A
változtatta a TEB szak
zsákmányolóbb foglal- jól működő ÜT a képzett tiszt
szolgálathoz
tartozó
koztatási forma. Cé- ségviselőivel sokat tehet a sza
munkavállalók élet-. és
lunk tehát nem lehet kági egység megőrzéséért. A
jövedelmi viszonyait.
Molnár Ákos
Ebben a helyzetben mi
,nás, mint ennek meg- V SZ-jelöltekre adott szavaza
lehet a célunk? Első és legfonto változtatása és a törvényesség tokkal erősítheted az összetarto
sabb teendőnk az, hogy az Mt. betartása mellett a legkedvezőbb zást.
Pályagazdálkodási IB: A
ben nem egyértelmű törvényi feltételek megteremtése. El kell
paragrafusokat 11 jogalkotók állás érni, hogy a MÁV Rt. megítélése PVDSZ véleményével ellentétben
foglalásaival . egyértelmúsítsük. szerint ne legyenek első-, másod- szakszervezetünk szakértelmét

M

_3

jelzi: - a teljesítmény-bérezés, - a
különélési pótlék megtartása,
emelése, a TVGvezetők foglal
koztatásának rendszere, '99-ben a
fizikaiak kiemelt bérfejlesztése, a szakaszmémökök teljesítmény
béi_:ezése, - a hideg-meleg kör
nyezetben végzett tevékenységek
pihenőidejének szabályozása. Hol
volt ezeknél a PVDSZ?

S

imon Dezső, a VSZ alelnö
ke: Együtt erősebbek va
gyunk! A szakszervezetet, a
Vasutasok Szakszervezetét az
egymás
iránt felelős
séget érző,
egymásért
sorsközös
séget vállaló
munkaválla
lók alkotják.
Erőnk, te
kintélyünk a
közösségünk
Simon Dezsö
tagjainak
számától és a támogatottságunk
tói függ.
Bízom abban, hogy szakszerve
zetünk, a Vasutasok Szakszerve
zete tekintélye a 2001. novemberi
ÜT- választáson elért támogatott
ság alapján tovább erősödik.
Közösségünk tagjai és a magam
érdekében a V SZ jelöltjeire sza
vazok.

4
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Vénd égünk volt Az ETF
Közép-Kelet Európa koordinátora

Október 17-18-án Benczúr utcai székházunkban fo
gadtuk Krisztina Tillinget, az ETF (az európai közle
kedési dolgozók föderációja) Közép-Kelet Európa
koordinátorát.
- Szakszervezetünk bemutatását követően tájékoz
tattuk vendégünket a szociális partnerek együttmű
ködési készségéről, a MÁV Rt.-nél folyó szociális pár
beszéd problémáiról.

Ezt követően vendégünk adott tájékoztatót az ETF
ben folyó munkáról. Az ETF-ben különös figyelmet
fordítanak szakszervezetünkre, mivel Magyaror
szág az Európai Unió egyik közeli belépő
országa és ez a tény különösen indo- ����
kolttá teszi a kölcsönös érdekek
mentén való együttműködést.
Simon Dezső

„ Vedd kezedbe
a saját jövődet"

A

IDOSE"

z Osztrák Vasutas Szakszervezet
Ifjúsági Szövetsége 2001. október
22-23-án tartotta tisztújító kong
resszusát. A rendezvényre·a VSZ-t
is meghívták vendégként.

Az első munkanapon a küldöttek - 120 em
ber - meghallgatták és megvitatták a beszámo
lót, elfogadták az új alapszabályt, ezt követően
megválasztották az új elnökséget. Az újonnan

B HUS EVES
választott elnökség 10 tagú, a legfiatalabb
elnökségi tag 17, a legidősebb 20 éves. A
beszámoló után kialakult vita középpontjába a
vasúti szakmunkásképzés jelenlegi nehéz hely
zete és bizonytalannak látszó jövője került. Az
oktatási intézmények anyagi helyzetükből adó
dóan évről évre kevesebb szakmunkás képzé
sét tudják vállalni. Gondot jelent az is, hogy a
vasutas oktatási intézményekben végzett szak
munkások az elhelyezkedésük során semmi-

Folyik az árufuvarozás
átszervezése

S

• 14 területi árufuvarozá
si központot alakítottak
ki, ami nem követi a
forgalmi szakág csomó
ponti rendszerét;
•· Záhony térsége lénye
gében változatlan ma
rad, ez a második lép
csős (első a központi)
szervezet 15. főnöksé
ge;
e a MÁV Rt. KSZ, a
Szakági Függelékek, a

zakszervezetünk részvételével XVI. Nemzetközi szállításszervezés szakkonferenciáját rendezte meg Balatonvilágoson a
Közlekedéstudományi Egyesület.

A konferencia egyik témája az Európai Unió új,
2�10-ig s�óló közlekedéspoli!ikája volt, de � résztve_
vok megvitatták a magyar kozlekedéspol11ika megvalósításának hatásait a szállításszervezés és a logisztikai tevékenyalap bércsök DECEMBER 15-ÉIG
ség gyakorlatában.
kenés senkinél MINDEN ÉRINTETT
Az előadóként felkért személyek
sem következ MUNKAVÁLLALÓ
közül hiányzott - valószínűleg font?het be;
SZEMÉLYRE SZÓLÓ
sabb elfoglaltsága miatt - a MAV
• újabb megál
TÁJÉKOZTATÁST
KAP, vezérigazgatója, de a helyettesítélapodásig· to
sére kijelölt személy sem ért oda a
vább él az ed0 ÉS LÉTREJÖNNEK A
konferenciára, sőt még a helyettes
digi ösztönzé MUNKASZERZŐDÉS
si és jutalma MÓDOSÍTÁSOK
helyettese sem, így aztán a Vasutas
zási renc,lszer;
Hírlap tudósítója, nem is tudott
További információk a �
!i! beszámolni a szereplésükről a MAV vezetőinek lapVSZ-Infóban, illetve a !i! jában. ·Pedig higgyék el, a tudósító ott yolt. Egy
következő lapszámban ol !i! darabig, míg ki nem derült, hogy őt is átverték.

döntés szerint 2002. január 1-jétől létrejön az új árufuvarozási szervezet,
körülbelül 6000 fős létszámmal. A kétlépcsős szervezetnek a Szervezeti
és Működési Szabályzata még nem készült el, a konkrét létszámtervet
még nem határozták meg. Az előírt határidőket tekintve a MÁV már ké
sésben van.

Ami biztosnak
látszik:

S.D.

A MÁV vezérigazgatója Í
cserbenhagyta Í
a konferenciát 1

A MÁV Rt. igazgatósága döntött az új árufuvarozási
szervezet kialakításának intézkedési programjáról

A

lyen előnyt nem
élveznek az - ,,utcáról"
jelentkezőkkel szemben.
A második munkanapon
23, a jövő érdekvédelmi fela
datait megalapozó határozatok
elfogadásával folytatta a munkáját a kong
resszus. Ezt követően bemutatták a Vasutas
Ifjúsági Szövetség új és önálló internetes hon
lapját. A kongresszus záróképei közül kiemel
kedik az a megható pillanat, amikor a küldöt
tek által a mozgássérült fiatalok részére össze
gyűjtött 36 ezer schilling adományt átadták.
A kongresszus eseményeit, a küldöttek fele
lősségteljes és aktív munkáját figyelemmel
kísérők meggyőződhettek arról, hogy az
osztrák fiatalok képesek a kongresszus jelmon
datának megfelelően saját kezükbe venni sor
suk, jövőjük irányítását.

Helyi Függelékek tar
talma automatikusan to
vább él, azt csak megál
lapodással lehet módo
sítani;
• december 15-éig min
den érintett munkavál
laló személyre szóló
tájékoztatást kap, és lét
rejönnek a munkaszer
ződés-módosítások;
• nincs kötelező munka
szerződés-módosítás
azért, mert valaki árufu vashatók, az éppen aktuá
varozáshoz
kapcsolt lis események függvényé
munkakörben dolgozik; "ben.
Orosz Péter
· • automatikus személyi

!i!

i

!i!
!i!
!i!
!i!
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Veleskei Nótárius
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M!�fA� f�ITTA�._________
Az érdekvéd'elem időszerű kérdései és hírei
Jog, kötelesség
vagy lehetőség?
A
K

_ÉR_DE_KV É
_ D_EL_E_________
M

munkáltató rosszul túri a
munkabékét. A munkáltató
nem akar megállapodni. Ezt a
vállalati kollektív szerződés módosítá
sáról öt hónapja folyó VÉT tárgyalások
egyértelműen bizonyítják. A KSZ Mt.
miatti szükséges módosításáról a szak
mai vita szeptember 28-án konszenzus
sal zárult. Azóta - 4 tárgyaláson keresz
tül - a munkáltató által kezdeményezett
a tárgykörhöz nem tartozó, a módosítás
bevezető és záró részét
érintő szövegtervezetről
folyik a vita. A vasút
vezetése által szorgal
mazott megfogalmazás
következtében a Három
éves megállapodás és a
kollektív szerződés szerves egységet képezve jelenne meg az új
KSZ módosításban, mintha osztanák
egymás sorsát, ami nem igaz. Mind a
Hároméves megállapodás, mind a kol
lektív szerződés aláírás szerinti hatálya
2002. december 31-ig szól, de egymás
tól függetlenül.
két dokumentum egy megál
lapodási rendszerben való
összemosásával a munkáltatónak a kiszámíthatatlan, de legalábbis
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Mt. szintű munkáltatás előkészítés lehet
a célja, vagyis a zavarkeltés.
öztudott, hogy a VDSZSZ
2001. december 31-re fel
mondta a Hároméves megállapodást. A munkáltató ezt'a tényt fel
használva igyekszik tisztázatlan mun
kaügyi helyzetet teremteni. A szakszer
vezetek a KSZ-módosítást ezzel a beve
zető és záró résszel nem írhatják alá. A
KSZ szakági függelék ez irányú módosítása is - ki tudja miért ugyancsak nem halad. A
problémahalmaz a KSZ
Helyi függeléket k,ötők
nél, a munkahelyek szint
jén landol. Tisztességte
len az eljárás. A munkáltató a helyzetet újabb út
mutató kiadásával kívánja kezelni. Az
Útmutatónak nincs se ügyiratszáma, se
felelőse. Vajon mi a végrehajtás alapja?
VÉT a KSZ módosítás fejeze
tével eljutott abba a fázisba,
ami nem kívánatos. A helyzet
a munkáltató magatartásának felróható
an kezd konfliktussá válni. Vajon mit
akar a munkáltató elérni vagy kiprovo
kálni?
Varga Gyuláné

Vajon mi a
végrehajtás
alapja?

A

A

z
A

Üzemi Tanácsi (ÜT) és a munkavédelmi képviselők (mvk) választására a MÁV RT-nél novem
ber 27-28-29-én kerül sor. A munkavállalói rész
vétellel kapcsolatban mit ír elő a jog?

Az egyes munkavállalónak a jogszabályok lehetővé teszik,
hogy munkaviszonyával kapcsolatos érdekeinek érvényesü
lése érdekében - saját képviseletére - kollégáját megbízza.
Ehhez szavazni kell, választani azt, akiben megbízom. A
bizalmi elvnek kell érvényesülnie. Saját képviseletünket
olyan személyre kell bízni, akiről tudjuk, hogy jóban-rossz
ban számíthatunk rá. Szavazni annyit tesz, mint élni a de
mokratikus joggal. A választási joggal élni kell, de köteles
ségünk is önmagunkkal szemben!
Felelősek vagyunk saját sorsunkért. Aki szavaz, az bele
szól saját sorsába, az törődik jövőjével A demokrácia nem
ajándék, a demokráciát tartalommal kell megtölteni, a de
mokrácia közreműködést igényel. A demokráciával élni kell!
Ilyen a szavazati jog gyakorlása. Aki voksol, számon is kér
het! Nehéz idők jönnek. A vasút reformja előttünk, a vállala
ti jóléti szociális ellátó rendszer átalakítása ugyancsak. Bo
nyolult alkufolyamatok várnak a tisztséget elnyerőkre. Az
EU-csatlakozás is jelentős érdekképviseleti felkészülést igé
nyel. Nem mindegy, hogy az üzemi tanácsban kivel képvisel
tetjük magunkat, vagy hogy a munkavédelmi képviseletün
ket ki látja el. A bizalmi elven választott személy - akié a
voksunk lesz·- nem árt, ha egy erős szakszervezet tagja, pl.
a Vasutasok Szakszervezetéé.
Varga

.,�

MAV VASJARMU
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Járműjavító és Gyártó Kft.

DIN-EN 729-2
ÖNORM M 7812, DIN 6700

Bzmot

Tevéken 'Sé i körünk:
• vontató jánnűvek (dízelmozdonyok)
javítása, korszerűsítése, gyártása
• vontatott jánnűvek fővizsgája,
főjavítása, átépítése, gyártása
• 4 tengelyes személykocsik
fövizsgája, átalakítása
• Bz motorvonatok javítása, korszerűsítése
InterPici motorkocsi
és vezérlőkocsi gyártása

•
•
•
•

MV)

láng- és plazmavágás
nagypontosságú fémmegmunkálás
szemcseszórás
alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése
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Ujjáépített híd

E

lhatár.oztam, hogy Esztergomnál
gyalog lépem át a határt, vagyis
lábbal taposom az új lehetőséget,
majd megérkezem a szlovákiai Pár
kányba (Sturovóba).

Azzal a szándékkal érkeztem, hogy a városka
történetéről és közlekedési helyzetéről írok,
illetve beszélgetek az ott élőkkel.

Mackó úr. Párkány eredeti neve Kakat

oldal első nyílása a
vízbe zuhant. A
sérült részt két év
múlva gyalogközlealkalmassá
kedésre
tették, majd 1926véglegesen
ban
helyreállították. A
Párk"
visszavonuló né
turis,ta.JJy a v1�z1.
met csapatok vi
lka ea 1.k
k6. zp ,.,1Jc
szont a második
.�Y
o
a
J
,
"
világháború végén
tos
Jelel).
duJJal·kl·• •
felrobbantották. És
hosszasan aludt, köz
köt"
leks:dési szerepét kény
szerűségből a komp vet
te át mostanáig.

volt. A rég eltűnt Kakatvár őrizte a dunai átjá
rót Esztergommal átellenben. A várrendszer
töltése messze húzódott északi irányban. Maga
a település már Szent István idején állt. A törö
kök ellen 1541-ben „párkány"-t (töltést) emel
tek, ezt azonban az ellenség két évre rá meg
semmisítette. Sobieski János lengyel király
1683-ban fényes győzelmet aratott l\ párkányi
A Duna
csatában, de az ő hadai sem kímélték a város
kát. Küzdöttek itt honvédek is 1849-ben, és két oldalán elterülő térkivette részét a második világháborúból. Á kis . ségben 400 ezernél több
városnak két barokk templomán kívül egyéb lakos él. Az újjáépített
jelentős műemléke nincs. Irodalomtörténeti híd közvetlenül meg
szempontból érdemes szólni arról, hogy e könnyíti a szomszédos
felkeresését,
helyt született Sebők Zsigmond (1861-1916), ország
a Mackó úr és a Dörmögő Dömötör története tehát a híd idegenforgal
mi jelentősége is nagy.
inek írója.
Nem említve a távos
labbról
érkezőket, akik
Esztergom és Párkány között a
Dunán való átkelésnek már Kr.u. 170-ből van - akár Magyarországról
írott emléke. Marcus Aurelius római császár - felkeresik Esztergom
uralkodása idején a légiók itt keltek át a folya régiségeit, történelmi
mon. Amikor 1075-ben Esztergom királyi nevezetességit, muzeá
székhellyé vált, a két part között rév működött. lis értékeit, s átmennek
A török hódoltság alatt ideiglenes hidat vertek. Párkányba is, illetve for
Állandó vashidat ugyanitt Baross Gábor javas dítva: a Szlovákiában
latára építettek, s ezt 1895-ben adták át a forga lakók érkeznek magyar
lomnak. Ferenc József engedélyével leányáról, területre.
Mária Valériáról (1868-1924) nevezték el.

o.

Nemcsak a helyi autóbusz-közlekedés biz
tosított, de kiterjedt a nemzetközi hálózat
is. Szintén igaz ez a vasúti összekötte
tésre. A régió további fejlesztésére már
megszületett a terv: egy másik híd léte
sítése. Ez a kamionforgalom lebonyo
lítására szolgál majd. A helye Komá
rom lenne, mert kamionforgalomra a
Mária Valéri-híd nem alkalmas.

Knédli.

Külön érdekességként említjük meg az évenként október végén tartott,
hatalmas sokadalom által látogatott szoká
sos vásárt.· Érdemes megkóstolni egy jel
legzetes „tót" ételt a főutca egyik bárátsá
gos éttermében. A tányéron: sült sertéshús
káposztával és knédlivel. Nagyon ízletes, el-

Ide-oda.

A leány.

Hosszú álom.

Hányatott élete volt a
hídnak. Közel negyed évszázadon át folyama
tosan jelentett közlekedési kapcsolatot, de
1919-ben véletlen baleset miatt a párkányi

költése élmény. Jóleső érzéssel tapasztaltam,
hogy az utca- és az üzlet neveket mindenütt két
nyelven tüntették föl. Az üzletek valamennyi
alkalmazottja beszél magyarul. A járókelők az
érdeklődőknek szívesen adtak felvilágosí
tást. Vonzó az· idegenek számára is az itt
fakadó 28-34 fokos kén- és vastartalmú
hőforrás, amelynek jótékony vízét beve
zették a „Vadas" termálfürdőbe.és a fedett
uszodába.

Ikerhíd.

kány .a vízi turisztika egyik köz
pontja, jelentős
dunai kikötő.

A Nyugati PiiJ.
érdekében

Bosszantó.

A West-End City Center építése során a Nyugati pályaudvar szociális létesítményei áldoza
tul estek a városnegyed .átalakítás ának.
A beruházó kártalanítást ígért egy teljesen új szoci ális épület formájában. A bontásra 19�8ban került sor, az új épület átadás ára 1999-ben.
A csomópont dolgozói egy évig pincében , konténerben vészelték át a helyzetet egy szebb,
jobb épület reményében (a lebontott szociális épületre nem volt panasz, hiszen nem sokkal
előtte újították föl).
-,Az új épület rendeltetés szerinti használhatósága mára megkérdőjeleződik. A garanci ális
javítások akadoznak. A munkavállalók elkeseredettek, a fürdők használhatatlan ok. A helyzet
rendezése érdekében a Vasutasok Szakszervezete a MÁV Rt. Vezérigazgatójához fordult,
javasolva az ügy kiemelt kezelését, tekintettel a létesítés s ajátos kó�ülmén yeire.
V.•Gy.

Párkányból ismét gyalogo
san, kényelmesen érkeztem _vissza Esztergom
ba. Felszálltam a Bzmot által vontatott 2055
sz. kis szerelvényre. Megismertem a kocsit,
hiszen abban utaztam reggel a Nyugatiból. Ezt
a kocsit azóta sem sorolták ki, noha a, csoma
gok elhelyezésére szolgáló hely „üres" volt,
mert hiányoztak a kis tartórudak. Az illemhely
mosdóját leszerelték, ajtaját · nem lehetett
bezárni, mert a kallantyú hiányzott. Azt is
pirulva írom le, hogy az ötvenhárom díjszabá
si kilométer távolságot a személyvonat másfél
óra alatt „győzi le".
Ezek a tények nem erősítik a magyar vasúti
közlekedés jó(?) hírnevét.
Dr. Horváth Károly
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VASÚTBIZTONSÁG

A megelőzésre
helyezik a hangsúlyt

Nyilatkozik Bencsik László,
a MÁV Rt. Vasútbiztonsági Főosztályának vezetője

A

szeptember 11-i amerikai terrortámadás be�nün�et, magy�rokat is �agyobb óv�tos
_
ságra ösztökél. A vasút az úgynevezett nyitott uzemek kozé tartozik, és mmt ilyen
nehezebb megvédeni a külső veszélyektől. Biztonságban érezhetjük-e magunkat az állomásokon és a vonatokon, milyen
szervezetek gondoskodnak nyugalmunkról, erről kérdeztük Bencsik
Lászlót, a MÁV Rt. Vasútbiztonsági Főosztály vezetőjét.

- Ön nemrégiben egy nemzetközi vasútbiztonsági ményt jelentenek be. A
konferencián vett részt Milyen a MÁV Rt bizton jelzés hiánya miatt szá
mos bűncselekmény fel
sága a statisztikák szerint?
derítetlen marad, illetve
- Szeptember 24-25-én Amszterdamban ta az azok elleni védekezés
nácskozott a Nemzetközi Vasútbiztonsági és is lehetetlenné válik.
Rendőri · Szervezetek Egyesülete, rövidítve Érdekes módon például a
COLPOFER. A napirendek között áttekintettük vonatokon, állomásokon
a vasutakon elkövetett bűncselekmények statisz elkövetett cselekmények
tikáját. Ezek szerint a MÁV Rt. néhány cselek nél a legtöbb jelzést a ren
ménytípusban jobban, másokban kevésbé érin dőrségtől kapjuk, a mun
tett. Például Európában évente mintegy negy katársaink sajnos e tekinvenhatezer, a közvélemény figyelmét felkeltő
tetben nem elég aktívak. Sokszor megelé
agressziós cselekményt követnek el, amelyből
gednek azzal, hogy rendőrt hív
Hollandiában ennek majdnem fel�t, huszonak, pedig minden esetben
negy ezret szenvednek el. A MAY Rt., .
jelenteniük kellené a rend
illetve az ORFK négyszáznegyvenegy, a
kívüli eseményeket.
11'111118 'élf1 é&,e
német vasutak pedig nyolcezer-kétszáz
'11fe
'tly
l1
e
iJyen jellegű esemé?yt tart nyilván.
'11é ��r, a k fYlfe .. _ Mostanában egyre
Altalában elmondhatJuk, hogy az utaL 11'.I' t,,..,1 O�"""'11
,
t""0bb rend" rt nn·
a I a pa" e/f(i �re/'11 'ló>J•
sokat érintő erőszakos cselekmények
é
a
t
lyaudvarokon és a vonatekintetében az európainál jobb a hazai
Cs 1i 'tlress : � .
tokon.
kö e ek'11 �1ó8 ·
helyzet, ugya�akkor a,biztons,ágot sz�él1
1r.e
dékosan veszelyezteto esemenyek, mmt
- Az Országos Rendőrfl1 ek 'Yt
például a biztosítóberendezések rongálása
e/
főkapitánysággal 1992-ben
és az árudézsma tekintetében rosszabbul álkötöttünk együttműködési megál.
lunk. Talán sokan nem tudják, hogy az öngyil• lapodást, amelynek köszönhetően több vasúti
kosság is bűncselekménynek számít. A COLPO- alosztály és rendőrörs összesen kétszázhúsJ, renFER huszonkét tagországában a múlt évben dőre teljesít szolgálatot rendszeresen a MAY Rt.
több mint háromezer öngyilkos választotta a területén. A vasúthálózatot tekintve ez kevés, de
vasutat, ebből sajnos Magyarországon százhat ezenfelül a Készenléti Rendőrség is besegít,
elkövetőt tartunk nyilván.·
akik a legveszélyeztetettebb vonatokat kísérik.
Őket -vezénylik ki nagyobb sportesemények és
-A tapasztalatok összehasonlításán túl mi a szer más rendezvények esetén is. Ennek támogatásá
ra nemrégiben egy vasúti kocsit átalakítottunk.
vezet célja?
Ezt a mozgó örsöt felszereltük azokkal az eszkö
- A COLPOFER húsz éve alakult, és jelenleg zökkel és technikával, amelyek tartós rendőri
is az UIC különbizottságaként is működik ta akciók lebonyolításához szükségesek. Nyáron
pasztalatcsere. Elsősorban a tapasztalatcsere, az például a Balaton partján látott el szolgálatot, de
új jelenségek jelzése és az elhárításukra való fel bevetésre került már más, hosszabb beavatkozást
készülés, azaz a megelőzés a szervezet legfonto igénylő esetekben az ország más terültein is.
sabb célja. De számos szervezési, elhárítási és
megelőzési módszerről tájékoztatjuk egymást.
A üléseknek köszönhetően az elmúlt években - Melyek a továbblépés lehetöségei?
több olyan új cselekményfajtával ismerkedhet
- A rendőrséggel kötött megállapodást 1999tünk meg, amelyek megelőzésére az előzetes ben korszerűsítettük, amihez a határőrség is
információk birtokában a rendőrséggel együtt csatlakozott. Értékelve az addig eltelt időszakot,
időben fel tudunk készülni.
kibővítettük és pontosítottuk az együttműködé
sünket. Például hatékonyabb az együttműködés
- A statisztikai összehasonlítás szerint tehát nem a közlekedési balesetek után a vasúti forgalom
állunk rosszul, de ismerve a gondokat itthon is mielőbbi újraindítása érdekében, illetve a köz
biztonság fenntartásában. Ennek érdekében vas
van mit tenni.
úti ismeretekből rendszeresen oktatjuk a rendő
- Tény, hogy a MÁV Rt. területén évente több röket. Az együttműködés ellenére hiányzik a
mint nyolcezer bűncselekményt követnek el. Az speciális vasúti rendőrség, amely korábban Ma
egyik gondot az okozza, hogy nem minden ese- gyarországon is működött, illetve számos euró-
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AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ELLENÉRE
HIÁNYZIK A SPECIÁLIS VASÚTI
RENDŐRSÉG, AMELY KORÁBBAN
MAGYARORSZÁGON IS
MŰKÖDÖTT, ILLETVE SZÁMOS
EURÓPAI VASÚTON TELJESÍT
SZOLGÁLATOT
pai vasúton teljesít szolgálatot. Bár az ezer vasú
tőrt foglalkoztató Vasútőr Kft. a megelőzés
szempontjából jelentős segítséget je
lent, nem pótolja a vasúti rendőrséget.
- Milyen más hatósággal működnek
együtt?
- A Katasztrófavédelmi Főigazgató
sággal és a Határőrséggel is szoros kap
csolatokat ápolunk. Mindkét szervezet
tel az együttműködés számos tartalékot
rejt. Érdekes, hogy összehasonlítva az
európai vasutakkal, a katasztrófavédel
mi tervek tekintetében jobban állunk,
bár ezeket nálunk is folyamatosan meg
kell újítani. Nyugaton viszont a va
gyonvédelem technikai feltételei, mint
például a térfigyelő rendszerek, fejlet
tebbek. Az ottani tapasztalatokat figyelembe
véve itthon is tervezzük, hogy a jövőben minden
jelentős vasúti csomópontot alkalmassá tegyünk
kamerákkal történő megfigyelésre. Bár ennek
kiépítése a jelentős költségek miatt éveket vehet
igénybe.
- A szeptemberi terrorcselekmények mennyiben
változtatták meg a vasútbiztonsági szervek
együttműködését?.
- Az amerikai események egyértelműen a
nemzetközi együttműködés szorosabbá tételét
ösztönzik, atnely meg is valósul. Például az
olasz, a francia, az angol és a német rendőrség és
a vasutak, amelyek országaiban a veszélyezte
tettség nagyobb, külön szakmacsoportot hoztak
létre a módszereik összehangolására. Sajnos a
vasutak teljesen nyitottak, ezért sokkal nehezebb
az ott megjelenő közönség ellenőrzése, mint pél
dául a metrókban vagy a repülőtereken. Itthon is
intézkedéseket tettünk a fontos üzemi épületek
fokozottabb felügyeletére, az üzemi belterület,
objektumok védelmére. A megelőzés a legfon
tosabb, ami elsősorban éberséggel, az üzemi
területek gondosabb megfigyelésével érhető el.
- Ön szerint a mennyire veszélyeztetett a magyar
vasút és megfelelöen felkészültek-e egy esetle
ges támadás hatásainak enyh�tésére?
- Mint említettem, folyamatos kapcsolatot
tartunk azokkal a szervekkel, amelyek az elhárí
tásban jártasak. Például évente több bombaria
dóval fenyegetik a vasúti épületeket. Bár a szá
muk a múlt évihez képest csökkent és a fenyege
tések többnyire nem valódiak, de minden beje
lentést komolyan kell venni. Megvannak a vég
rehajtási tervek és a módszerek, hogy kezelni
lehessen a veszélyes, illetve az annak tűnő hely
zeteket. Ennek érdekében az érdekelt szervek
munkáját gyakorlatok lehetőségének biztosítá:
sával is segítjük.
Karácsony Szilárd
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„Nem elég jóra vágyni, a
S nem elég akarni, de te

áért

lhetést!

carni kell,
�nni kell!" (Váci Mihály)
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Új otthon

Új székhelyén tartotta őszi
taggyűlését a Vasutasok
Szakszervezete dunavar
sányi nyugdíjas alapszer
vezete; Sokéves várakozás
előzte meg a szervezet
elhelyezési gondjainak meg
oldását.

Aki egy évvel ezelőtt járt Duna
varsány állomáson és környékén,
megdöbbenéssel láthatta az elnép
telenedett épületek siralmas álla
potát. Az elhagyott épületekből
elloptak minden mozdíthatót, ajtó
kat, ablakokat, némelyeket tokos
tul. A félig-meddig bedeszkázott
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Minden megújult,
megszépült

mint a Dunavarsányi Önkormány
zat segítő támogatásának nyomán
jelentős változások történtek az
állomáson és környékén.
A fent vázolt állapotokat ma
már el is felejthetjük, mivel min
den megújult, megszépült. A
városnak ez a „kapuja" igen jó
benyomást kelt az érkezőkben és
megnyugvást a helyi idős vasuta
sokban, nem túlzás, a helyi lako
sokban is. A település falumúzeu
mot, gépkocsiparkolót, vasutas
nyugdíjas otthont, millenniumi
emlékművének méltó környezetet
kapott az elmúlt esztendőben. Az
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Tízéves
alapítvány

T

íz esztendeje, 1991 tavaszán határoz
ta el a Vasutasok Szakszervezetének elnöksége, hogy elfogadja a VSZ Országos Nyugdíjas Szervezete
javaslatát, és alapítványt hoz létre a vasutas intézmények
nyugdíjasainak támogatására. Egy évtizede segíti az alapítvány a
méltatlan feltételek között élő, ilyen helyzetbe kerülő nyugdíjas
vasutasokat.

ruló vasutas nyugdíja
Az alapítványt az elmúlt
sok élethelyzetéről,
"'..
tíz év alatt számtalan .-....T""o
körülményeiről.
VSZ-alapszervezet,
·�
Alapvető megálla
önálló egyesület, kft.,
\'10
'((\\� 1,.,9
pítás, hogy az
az alapító és a MÁV
,
elmúlt évtizedben
Rt. is támogatta, töb- \\\\é'
nem · csökkent,
•• �e\
ben évről évre folya&
inkább nőtt a
matosan. Nem maradt
9i..0S1,.0
rászoruló nyugdí
eredménytelen az ön\S
l,,
jas vasutasok száma.
adózó vasutasok megMind többen vannak
szólítása sem, személyi
jövedelemadójuk 1%-ának meg
ajánlásáért. Ahol minden fillérnek ,
helye van, a kevésért is köszönet
jár. A pénzforgalom az elmúlt
évtized alatt meghaladta a húsz
millió forintot, az alapító összeg
negyvenszeresét. A támogatások
hozadékából az első évtized alatt
2872 kérelmezőnek összesen 13
millió 173 ezer forintot ítélt oda a
segélyezési bizottság a kuratórium
felügyelete mellett.
Az alapítványt gondozó testület
- kuratórium - napjainkig számta
lan tapasztalatot szerzett a rászo-
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helyiségek hajléktalanok, ,,csöve
sek" siralmas éjjeli menedékhe
Iyévé váltak. Az épületeket em
ber magasságú gaz vette körül
szemérmesen, valamelyest elfed
vén őket.
Az egyik ilyen cseppet sem
szívderítő látványt nyújtó épület
ben „lakott" a helyi vasutas nyug
díjasok csoportja, méltatlan körül
mények között. A sok évtizedes
vasutas múltú idősek képviselői
nek határozott fellépése, a MÁV
Rt. Budapesti Igazgatósága, vala-

állomás épülete is jelentősen meg
újult.
A változások szembetűnőek, és
mint megtudtuk, ez még nem a
végeredmény. Vállalkozó helyi fes
tőművész vasutas tárgyú falfest
ménnyel szeretné megajándékozni
városát a megújult várótermi fala
kon. Jó lenne, ha szándéka megva
lósításában segítséget kapna, ez
lenne igazán a mű befejezése.
Úgy gondolom, a példa követé
se érdemes.
H.K.
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Vasúttörténeti Alapítvány.

A

veszprémi
Baross
Gábor Vasútmodelle
ző és Vas �tbarát Klub
_
.
nagyszeru szerveze
sében a közelmúltban tartot
ták meg a X. Nemzetközi
Vasútmodell pályázatot és ki
állítást. Az angol, holland és
román modellezők mellett a
magyarok között sikerrel sze
repeltek a szegedi pályázók és
kiállítók.

A Vasúttörténeti Alapítvány
Vasútmodellező Baráti Köre a
TI-s terepasztalával és 222 darab
vasútmodellel jelent meg. A Kör
alig tíz hónapja működik hivata
losan, és az első megméretteté
sen nagyszeruen helytállt. Gom
bos Mihály nyerte el a házigaz
dák által alapított „Vándordíjat"
a Lillafüredi Állami Erdei Vasút
keskeny- nyomközű motorvona
tárn1� HOe méretű modelljével,

Kiss Árpád 1. helyezést kapott
TI-s sínfektető szerelvényéért,
mí� Lőcsei Dezső az átalakított
MAY M 62,301-es mozdony TI-s
modelljéért II. helyezést ért el.
Az ugyancsak szegedi Do
monkos András vasútmodellező
a megfelelő kategóriában szintén
1.-díjat nyert V 63-as villamos
mozdony HO-s modelljével. A
terepasztalok és modellek tarka-

ságát tovább színesítet
ték a Vasúttörténeti
Alapítvány gondo
zásában lévő és
időszakosan ván
doroltatott
III.
Országos Vasutas
Fotópályázat fény
képei.

szönetet mondunk
az ő nevükben is.
Hegedüs Károly,
az alapítvány
kuratóriumának
elnöke
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Köszönet az 1 %-ért!

A

Miskolci Vasutas Spo,tlövő Egylet köszönetet mond mindazoknak, al<lk a 2000. ési
személyi jövedelemadójuk 1 %-át lövészegyletünk támogatására ajánlották fel. A befolyt 83
.
ezer 35 Ft-ot az egylet működtetésére és fenntartására (56 ezer 469,ft), valamint a sportolóink versenyeztetésével kapcsolatos kiadásokra (26ezer 566 Ft) fordítottuk.

MVSE Elnöksége
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Munkavállaló Nők
11. Országos Konferenciája

Mottó: ,,A világ mai átrása meg öveteli, hogy a n6k kevésbé legyenek vlsszafogo ak
és nagyobb léptékekben álmodjanak, tervezzenek, cselekedjenek/kockáztassanak!"

0

(Charlotte Bunch)

törvénybe került. A szakszervezetek egyik fon- maznak · pozitív diszkriminációt a nők foglal
tos feladata, hogy olyan munkaértékelési rend- koztatása terén. Főbb tennivalóink: - foglal
sze reket lehessen kidolgozni, amelyek biztosít- . koztatási akcióterveket kell készíteni; - felül
ják az „egyenlő értékű munkáért egyenlő bért" · kell vizsgálni a kollektív szerződéseket, ho
elvének gyakorlati érvényesítését. Szükséges
gyan jelenítődnek meg bennük a nők érdekei;
lenne, hogy a Munka Törvénykönyve a nők javasolja áttekinteni a munkaértékelési, bérbe(mint a „legnagyobb kisebbség") számára sorolási rendszereket; - újra kell gondolni a
külön pozitív diszkriminációt is megfo- munkáltatók humánstratégiáját, különös tekin,,
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galmazzon.
tettel a nők pozitív diszkriminációjára.
'...
\
sor. A tanácskozáson az
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yulavári Tamás egyetemi tanár
lőadása befejező részében az elnök szóJt
\
�
'ágazati, szakmai szervezeG
Eazokról az érdekvédelmi eredményekről,
,(){'� vx.\.\..'az előző előadó gondolatmenetek női aktivistái, civil szer- i� r,.1J�\ � �ti'i:.vezetek nőképviselői vettek iö"\'i:.\.;, \�i(),,.'t:.��\\'t:.i tét folytatva szintén az Mt. módosítás- amelyeket a vasutasszakszervezet�k értek el a
ról beszélt az esélyegyenlőség tükré- � kollektív tárgyalások során a MAY Rt.-nél, a
részt mintegy kétszázan.
�;,""í,,,C! �a<'..�
.'v\j.��
'->
\
ben.
Gond, hogy az Mt. módosítása V SZ Női Tagozatának kezdeményezésére, a
{' ut..r
konferencia napirend'-�_,
csak általánosságban fogalmazza meg: kisgyermekes anyák munkaj�gi védettségének
i,�()\_Ú\\(),,.
A
jén szereplő kérdések: ,,egyenlő értékű munkáért egyenlő bért", erősítésében. 1998-tól a MAY Rt. Kollektív
az „egyenlő értékű munkáért
de a gyakorlati megvalósításra nem utal. A Szerződése a gyermekgondozást igénybe veegyenlő bért" elvének érvényesülése; - a Mun- munkáltatókat törvényileg kötelezni kellene új vők részére egyéves felmondási védelmet biz
ka Törvénykönyve módosítása az esélyegyen- munkaértékelési rendszerek kidolgozására. tosít az Mt.-ben rögzített 30 napos védelemmel
lőség tükrében; - a Munka Törvénykönyve Hangsúlyozta: a szakszervezeteknek a kollek- szemben. A Hároméves megállapodásban pe 
módosításából adódó szakszervezeti feladatok; tív szerződéskötések során van mozgásterük, dig megfogalmazták, hogy a gyesen, gyeden
- kollektív alku és az esélyegyenlőség.
lévők, valamint a sorkatonai szolgálatot teljesíe lérhe tik (és el kell érniük), hogy a kollektív
lső előadóként Krén Ildikó, a FES mun- szerződésekbe a nőknek kedvező Szabályozá- tők helyettesítése csak határozott idejű munka
Ekatársa adott tájékozta az alapítván
tót
y sok kerüljenek.
sze rződéssel történhet. A Vasutasok Szaksze r
által elindított „egyenlő bért egyenértékű munMárkus Imre, a Vasutasok Szakszer- _vezete a nők esélyegyenlőségének megteremkáért" című projekt tapasztalatairól. Négy
vezetének elnöke a kollektív alku és az tése és erősítése érdekében az érdekegyeztető
országban: Ausztriában, Németországban, e sélyegyenlőség kérdéseiről tartott előadást. tárgyalásokon kezdeményezte a szociális fó
Olaszországban és Magyarországon vizsgálták Az európai uniós országokban tapasztalható, rum összehívását, a bértarifarendszer, a mun
a bérek alakulását. Általános tapasztalat, esélyegyenlőséget teremtő gyakorlatokról tájé- kaértékelési módszerek átdolgozását, a kötet
mondta, hogy a férfiak és a nők közötti bérkü- koztatva igyekezett ráirányítani a figyelmet ar- len munkaidőnek főként a nők által ellátott
lönbségek minden országban jellemzőek. A ra, hogy mit lehet és kellene tenni nálunk is munkakörö�e történő kiterjesztését.
nőknek átlagosan 20%-kal ke vesebb a jövedel- azért, hogy a nők e sélyegyenlősége minél
Munkavállaló Nők II. Országos KonfeA renciája
mük. A projekt elindítása nagyon hasznos volt, inkább megvalósuljon. Elsődleges feladat:
tartalmas tanácskozás után
sok tanulsággal szolgált, többek között: a szak- vizsgálni, mi okozza az esélyegyenlőtlensége- követeléscsomag elfogadásával fejezte be
szerve zetek úgy tehetnek legtöbbet a nemek ket. A nők és férfiak közötti egyenlőség és munkáját. A nők hátrányainak csökkentése,
közötti esélyegyenlőség érvényesüléséért, ha különbség kérdéséről szólva mondta: a társa- ille tve megszüntetése; az esélyegyenlőség
tartalmas, a nők érdekeit is figyelembe ve vő dalom csak az írott jog szintjén ismeri el a nők tényleges érvényesülése érdekében a résztve
kollektív szerződéseket kötnek. Pócs István családi terheit, a gyakorlatban sajnos nem. vők szorgalmazzák. többek között az esély
szociológus a Heim Pál Kórházban készített Pedig ahhoz, hogy érvényesülhessen e sélye- egyenlőségi törvény megalkotását, esélye
tanulmányról beszélt. A bérviszonyokat vizs- gyenlőségük, szükséges volna a foglalkoztatá- gyenlőségi bizottságok létrehozását a munka
gálva megállapították, hogy minden foglalko- suk terén a pozitív diszkrimináció alkalmazása helyeken, a kollektív szerződések felülvizsgá
zási körben a férfiak jövedelme magasabb, is. Példaként említette: Ausztriában kimond- latát, az egyenlő értékű munkát mérni képes
mint a nőké. A különbség I 0-20%-os a nők ják, hogy az álláshirdetéseknél a nőket előny- munkaértékelési rendszer kidolgozását.
rovására. Az egészségügy területén is szüksé- ben kell részesíteni. Olaszországban is alka!Kollár Sándorné
ges a munkaértékelési rendszer felülvizsgálata.
[el
Diszkriminációt tapasztaltak a karrierutak ala
'�
kulásában is. A nők a gyermekvállalás után
többnyire csak alacsonyabb presztízsű munka
körökbe térhetnek vissza.
�
zuglerné dr. Ivány Judit jogtanácsos a
vasutas Reuma Alapólri••IIIÁV KMhá, ....,_,, ReumatológOI; Osdál• 2000-ben
Munka Törvénykönyve módosításából
az állampolgárok személyi jövedelemadójának 1 . %-ból köszöni a kapott 4� ezer 58?
adódó szakszervezeti feladatokról szólt. Az
Ft-os támogatást. Ezen összeget a mozgásszervi betegek kezelésé� sz_o�galó reh��1Mt. módosítása során a nőket közvetlenül ér.in
_
_ _ Dr. Sarkoz1 ":nna-M!na �
litációs eszközök vásárlására tartalékolja.
�
_
tő két kérdésben történt változás: a közvetett
osztályvezető főorvos, az orvostudomany kand1datusa, a kuratonum elnoke
diszkrimináció fogalma és tilalma, valamint az
„egyenlő értékű munkáért egyenlő bért" elve a [!)[��"' l!.I
któber 10-én a Vasas Szakszervezeti
Szövetség székházában rendezték
meg a Munkavállaló Nők 11: Országo s
Konferenciáját. A konferencia támogatója a Fr idrich-Ebert Stittung (FES), főstervezője az MSZOSZ Női Válas ztmánya volt,
me� rend�zés�r� a �at szakszerve,
zeti ko nfode racio no szervezetef)- 'fi\.\
'fhinek összefogá sával került
v
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Mi van a puttonyban?
A

kkoriban én és a húgom
elég sok rossz fát tet
tünk a tűzre. Főleg szigorú
anyánk fenyegetett, majd
meglátjuk, nem kapunk sem
mit a Mikulástól. Mi aztán a
szokásosnál is alaposabban
-pucoltuk ki a cipőnket, hátha
a suvick ragyogása elhomá
lyosítja viselt dolgainkat. És
a két pár cipő szokás szerint
kikerült az ablakba.
eggelre aztán lett nagy
meglepetés. Nem volt ben�
nük semmi, csak a szokásos vir- ·

R

maga a csillogó, édes és finom
csomag, sok egészségesen pezs
gő Széchenyi Plusz tablettával
körítve. S ráadásul közben tisz
tán látom, hogy a kormány
Mikulásához közel álló csalá
dok, ügyfelek, párthívek, s egyál
talán a tehetősek
ablakai roskadoz
nak a kormány
mikulásajándékai ÉNEKELHETIK,
tól. Igazi mikulás HOGY „DE,RE·
csomagokat csak a
fideszes vezetésű
települések kapnak.

a traumatológiára, ahol az
orvosok is már becsülettel
bevallják, hogy nem fogják tudni
ellátni.
Mikola szerint az
egészségügy siker
ágazat, ajándék a népnek, ki is

· De

AZTÁN HA A VASUTAS NETÁN BALESE
TET SZENVED, BEKERÜL A TRAUMATO•
LÓGIÁRA, AHOL AZ ORVOSOK IS
MÁR BECSÜLETT�L BEVALLJÁK, HOGY
NEM FOGJAK TUDNI ELLATNI
ségesen működő vál
lal(lt most már vesz
teséget termel. A.
vasutasoknak min
den évben késhegyig

tüntette az ágazatban végzett jó
munkájáért minden fellelhető
rokonát. Schlett Csaba a Fidesz
pereputty cégeinek és azok adó
ságainak eltüntetője meg ártat-

ANYA HATÁROZOTTAN, APA JÓVAL KISEBB MEGGYŐZŐDÉSSEL
BIZONYGATTA, HOGY A ROSSZ GYEREKEKNEK CSAK EZ JÁR
gács meg újságpapírba csoma Ha valahol egyáltalán, hát ott menő bérharcot kell folytatniuk lan bárányka. És lehetne még
golt feketeszén. Ugyanolyan, épül, fejlődik a falu, a város. A a megélhetésért. De az ápolónők sorolni a kormány puttonyából
mint amilyet a pincében tárol többiek meg csak énekelhetik, még sztrájkkal sem fenyegetőz jósszívvel nekünk ajándékozott ·
tunk. Ezt hozta vo_lna a Mikulás? hogy „Debrecenbe kéne men hetnek, miközben minden fizetési széntjarabokat.
n akkor, régen, legalább
Anya határozottan, apa jóval ni!". A királyi tévé, a Malév meg borítékuk felér egy arcul csapás
nem hittem többé a Miku
kisebb meggyőződéssel bizony kap minden támogatást. A Duna sal.
ztán ha a vasutas netán lásban.
gatta, hogy b rossz gyerekeknek ferr egész vezetését lecserélték,
Mező Ferenc
balesetet szenved, bekerül
csak ez jár. A húgom azonnal kit érdekel, hogy az eddig nyere
sírva fakadt, én igyekeztem tar- .------------------------------------tani magam, de a csalódástól és
a dühtől e/futották szememet a
könnyek. "Szemét a Mikulás,
nem igaz. hogy mindig rosszal
dések fílingjében Boglárka és Gizi,
ező Ferenc költő fogta
kodtunk, azért néha voltunk jók
magát, végigpergette
hogy
feltegye a koronát. Technikumi
is", hüppögtem. Közben a húgom
eddigi éveit, kiválasz
balfékségen, elodázott albérleti pász
már hangosan és kétségbeeset
totta jelentős életszele
torórán, seregbeli csalódáson, egyete
ten zokogott. Erre anya azonnal
teit és megírt belőlük ötvenet.
mi
éveken keresztül vezet az út a fel
elővett két csomag franciadra
Ezekből lett a négy ciklusba ren
nőttkorba
zsét, mindkettőnk kedvencét,
dezett kisprózakötet, a Skót nad
Akár a hetvenes-nyolcvanas évek
hogy ezt még éjjel hagyta nála a
rág.
�
közállapotának,
közérzetének min
Mikulás, hogy csak akkor adja
Műfaj
dolgában
mondhatni,
irodalmi
dennapjaira
lehetnek
ráutaló epikai
oda nekünk, ha megfogadjuk,
kortörténetei a Botrányok, költözések
hogy ezután már nem veszek önéletrajzról van szó: sorskronológia a
etűdök. Mámoros szerelemi beteljesü
szünk egymással, és jók leszünk. kis Feritől a felnőtt Ferencig. Az időtlen
ség
kora
ciklus
darabjainak,
egyúttal
a.
lés,
házasság, kiürülés, válás és újfent
A csomagot mohón én f@gyasz
szerző
gyerekkorának
színtere
a
keresz
szerelem,
majd megalázó megcsalatás,
tottam el először, aztán a mara
vérre menő viaskodás, alkoholba ful
dékon jól összevesztünk a telő-istentisztelet-temetés keretezte ve
ladó kapcsolatvég. Vívás a méltó éle
húgommal, aki persze a sajátjá csési református parókia Történetek
tért, a belső tartásért, a túlélésért vala
ból egy szemet se akart adni. sarjadnak főzelékbe rajzolt turulma
dárról,
fekete
és
piros
krampuszról,
a
mennyi
darab cipeli a súlyt, hogy
Délutánra már megint veszeke
aztán az utolsó ciklusban megpihenjen
désünktől volt hangos az egész levágott lábú Lidi néniről és a büntetési
céleszközről, a fakanálról Átlibben a
egy fél unicum,egy pacal,egy fröccs és
ház.
történelem
az ötvenhatos zászló és a
egy sárga mackós asszony árnyalta létrégi történet azért jutott
most az eszembe, mert úgy kanadai nagybácsitól jött kacatok képében, a kiskamasz- · helyzetben.
érzem, hogy újra gyereknek néz kor az életvidám és iszákos vasalónővel,a bunkerben fel- - Mező Ferenc félpercesei gyermeki naivitásról, emberi
nek, és rosszul próbálnak meg akasztott és félig elrohadt SS- katonák lidérces kalandjá- öröm-bánat tusákról mesélnek. ŐSzínte v�omás kedves
nevelni. A kormány Mikulása val s a lagzival, ahol a szerző felnőttes rutinra tesz szert a humorral, költői ihletéssel, olykor egy-egy groteszk fintorral Alighanem rólunk is szól,közép-európai kisszerűmegintcsak szenet és virgácsot szalonspicc-technikát illetően.
Mint címe is sejteti,a Vágyak ébredése ciklus darabjai a ségünkről és nagyszerűségünkről
ad a többségnek, így nekem is,
Szemethy Imre rajzaival egy kézbesimuló kötet, gonde nem azt mondja, hogy bünte pubertás fiú szellemi érlelődése mellett a serkenő szexuátésből marad el a jó, hanem, lis ösztön kibontakozásáról szólnak. Feltűnik reményte- dolkodtató,szórakoztató.
Vá�y András
hogy a virgács meg a szén, az len szerelemként a nagy mellű Klári,az iskolai csibészke-
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Vissza kell ál.lítani a vasúti
munka· még becsülését, tekintélyét

Hűvös és borongós volt az idő azon az októ
beri napon, amikor háromfős ki csatapunk Pár
kányba érkezett. Ez azonban nem akadályozott
meg bennünket abban, hogy - a hídavatás friss
örömében lubickoló határ menti városkában jó hangulatban hasznos ismereteket szerezzünk
a helyi szakszervezeti munkáról. Erről házi
gazdánk, a tapasztalt érdekvédő, Bába V ince
gondoskodott, aki szakmai beosztása szerint a
MÁV Rt. Északi Gépészeti Főnökség (ÉGF)
Szob-Sturovó-Yác részleg vontatási főműveze
tője, egyszersmind a Y SZ választmányának, a
Budapest Ny�gati pályaudvar V SZ-szb tagja,
valamint az EGF főbizalmija, az üzemi tanács
általános elnökhelyettese.
• Kezdjük talán a munkahelyi közérzettel
ajánlottan, ami persze nem választható el a
szobi térség viszonyaitól, a társadalmi
problémáktól.
- Munkahelyünk általános helyzete romló.
Miben fejeződik ez ki? A MÁV átszervezése
folyamatban van, de kevés az ismeretünk erről,
s ez bizonytalansági tényezőt jelent. Vonatko
zik ez mind a vezetőkre, mind a dolgozói kör
re, a végrehajtó szolgálatra. A munkahelyi
bizonytalanság párosul a társadalmi, családi
gondokkal, vagyis a megélhetés nehézségeivel,
problémáival.
• Kicsit konkrétabban?
- A politika két pólµsa közötti ádáz küzde
lem - a parlamentben, a közéletben - érezteti
hatását a munkahelyen és a lakóhelyi közössé
gekben is. A mi térségünk - Pest megye észa
ki sarka, Szob és vidéke - a központi akarat
ellenére még mindig leszálló ágban vergődik.
Nagyon sok munkahely szűnt meg� térségben.
S minthogy a vasút volt a legrtagyobb munkál
tató, ttzért a MÁV Rt. jelenlegi helyzete nagy
mértékben hatással van e térség lakóinak élet
kö�ülményeire és kedvezőtlenül befolyásolja a
MAY-on belüli munkahelyek légkörét, hangu
latát is.
• A megszmt munkahelyek után nem

teremtődtek újak?

- Kis mértékben létesültek az utóbbi időben,
de ne feledjük: a polgárok számára nem ·pusz
tán a munkahely megléte fontos, hanem az
emberhez méltó munkavégzés lehetősége, a
bánásmód, a konkrét munkakörülmények, az
egészség védelme, amelyek sajnos kifogásol
hatók.
• Gondolom, egy határforgalmat lebonyo
lító vasúti csomópontnak ráadásul sajátos

vonásai is vannak. Melyek ezek?

szakmájukat szerető, munkájukat
jól végző, megbecsülésre érde
mes vasutasoknak bizonyul
tak. Tények bizonyítják,
- A MÁV bevételi forrásai
hogy a munkahelyi .és tár
nak legjelentősebb tényezője
sadalmi
problémákkal,
a nemzetközi áruszállítás,
konfliktusokkal
kapcsolat
tranzit, export-import, ame
ban
igen
nagy
a
teherbíró
lyek közül fajlagosan a leg
képességük. Ezzel azon
kisebb költségráfordítást
ban nem volna szabad visz
a
tranzitszállítás
szaélni.
igényli, ugyanakNapi tapasztalat ugyanis: a
. kor magas szín
vasutas ritkán szól, ritkán kövevonalú elegyke
,. eS a ,
ugyan, ám ha mégts ezt teszi,
zelés és elegy "\a'tO �a\\a\O
'V-f'.V..?f.
é�oe�
.,,..
akkor
annak
nyomós oka van, ezért ajánaV..
,
továbbítás ese- . �
latos azt figyelembe venni. Vagyis: vissza
�a\)\le\O 'r\eV.., Cs e�ése�
tén a legnaS
. . kell állítani a vasúti munka anyagi és
. gyobb hasznot a �,foee a \eX\S�.,,..
e
f\f'-eV.. �e'(li.'t ' g '.· · erkölcsi megbecsültségét, tekintélyét. A
hozhatja. Ebben
e
vezetés nem feltétlenül akarja ezt kimondaa tevékenységben
e se\e'(li._
ni, jóllehet a szakszervezet igényei megalaponövekedés tapasz
zott dolgozói követeléseken nyugszanak.
talható, a nemzetközi
szabályzatok alapján egyre.
• Az aktuálpolitika mennyire és hogyan
nagyobb az igény a munkánkra.
befolyásolja a szakszervezet munkaharcát
Sajnálatos azonban a folyamatos, spontán
s általában a munka világát?
létszámcsökkenés. Sok dolgozó nem éri meg a
nyugdíjas kort. Ugyanakkor viszont kevés fia- A munkáltató és a munkavállaló alapvető
. tal és jól képzett munkavállaló választja mun érdekei egybeesnek, csak ennek a felismerését
kahelyéül a vasutat, pedig már több szolgála - �setenként - gátolja az aktuálpolitika. A
ti helyen nyíltan vagy burkoltan munka MAY szerepvállalása a nemzetgazdaságban
erőfelvételt hirdetnek. 0gy tűnik, hogy a jól sűrűn változik a körülmények hatására. Dönte
képzett va utasok hiánya csak majd az esetle ni kellene például a vasút-közút rangsorának
gesen növekvő balesetek számából vagy· a kérdésében.
kaotikus állapotokból fog kiderülni a vezetés
Ily módon a munkahelyekre beszüremlik a
politika. A munkahelyeken az aktív politizálás
számára.természetesen kerülendő, de a munkáltatói és
• Ilyen gazdasági és foglalkoztatási kör munkavállalói érdekeknek - együttesen vagy
nyezetben milyen lehetőségei vannak a egymás ellenében - képviseletet kell kapniuk.
munkavállalói érdekvédelemnek?
Ennek útja �a mai lehetőségek alapján - csak
- A jelenlegi dolgozói állomány már mini is a szakszervezeteken keresztül haladhat.
málisan 20-25 éves munkaviszonnyal kezdő Mind ez az rendszer lényegét tekintve a gazda
dik. Az elmúlt évtized sokszoros létszámcsök sági szférára korlátozódik, ezért politikai meg
kentései során többszörösen megméret�ttek és jelenésének a pártpolitikától függetlennek kell
lennie.
Az 1994 és 1998 között a szakszervezeti
mozgalmat ért kedvezőtlen hatások is rámutat
tak arra, hogy nem szabad választási szövet
�
ségben, személyi ambíciók támogatásában
�
gondolkodni,
amikor a MÁV Rt. helyzetét és
�
jövőjét kívánják javítani, erősíteni.
Emlékezzünk csak: a szakszervezetek fel
vállalták az érdekképviseletre vonatkozó
zúton mondok köszönetet min
önkorlátozásokat a munkabéke érdekében, ám
E dazoknak, akik a személyi jöveamikorra
az eredmények jelentkeztek, az
�
delemadójuk 1 %-át a Vasutas �
éppen
aktuális
politikai hatalom elvesztette
� Kulturális Alapítvány részére aján- ;
azt
a
lehetőségét,
hogy honorálja a szakszer
�
� lották tel.
vezetek korábbi önkorlátozását, egyebek mel
A
támogatásból
származó
bevételt,
�
;
� a 24 ezer 749 Ft-ot alaptőkénk növe- � lett a Munka Törvénykönyvének kedvezőbb
� lésére használtuk fel.� irányú változtatásával.
Ezekről a tanulságokról nem_ lenne szabad
Simon Dezső,
� megfeled�eznünk.
�
a VKA kuratóriumának elnöke
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Ellenszélben a baloldalon
.

.

M

egjelent Kárpáti Sándor kilence
dik könyve, az Ellenszélben a
baloldalon, alcíme: Egy értékrend
vonzásában. Régóta vártuk, hi
szen hézagpótló mű ez. Nem elég ugyanis
baloldalinak vagy anti-baloldalinak lenni,
ismerni is illik a fogalmat, t\ogy elhelyez
hessük magunkat a politikai életben.

Ismer minden baloldalit vagy szimpatizánst, pél
dát adva többek között az újságíróknak hitből,
munkamódszerból. Könyve is erről tanúskodik,
hiszen a szerző nem elégedett meg a krónikás fel
adatával, nem csak tényeket közöl, sokkal maga
sabbra emeli a mércét. Minden írásával arra a
nagyon aktuális kérdésre keresi a választ: mit je_
lent manapság a baloldaliság?

A könyv sajtóbemutatója október 16-án volt az
· Mit jelent baloldalinak lenni?
ÉDOSZ székházában. Kárpáti Sándor nemcsak
könyvében hozta� össze a baloldal legkülönbö , .És a kérdésre adott feleletek sokszínűsége
zőbb csoportjainak tagjait, hanem a valóságban együttesen teszi izgalmassá, gondolati utazássá a
is, mert hiteles baloldali, aki akkor is hú maradt, művét, baloldali lélektől lélekig. Ez a kilencedik
amikor sok tollforgató hátat fordított az ügynek, munkája a legérettebb. Még az sem árt neki, hogy
mert nem volt már kifizetődő baloldalinak lenni, műfajilag nehezen meghatározható. Találhatók
vagy mert hirtelen felfedezték magukban a pol benne interjúk, publikációk és rövid pár soros
gárt. Kárpátinak a kritikáját is elfogadják, mert bölcsességek is, hírmagyarázatok. Már a címmel
mindig kiderült, ,,érted haragszik, n�m ellened".
is üzen. A hűségről is szól ez a könyv, amit
Nem tudom, illó-e egy recenzióban személyes manapság a karriert építők lemosolyognak. De az
elfogultságomról beszélni, de nem állhatom meg, 513 oldalas „olvasókönyvnek" más értéke is van.
hiszen rám nagy hatást gyakorolt és gyakorol Az is lehetett volna alcíme: A baloldal XX. szá
manapság is Kárpáti Sándor. Örülök, hogy időn- zadvégi magyar krónikája.
ként elbeszélgethetek, elvitatkozhatom vele és a
hivatalos kommunikáció által keltett kételyeimre Elgondolkodtat
többnyire
választ kapok - vagy újabb kérdéseket.
,
Minclen írásában arra keresi a választ, hogyan
határozható
meg ez a néha bizony közhellyé tett
A kis emberek pártján
fogalom: a baloldal. Kárpáti.nemcsak interjúala
Kárpáti Sándort 1981 óta ismerem, fiatal kora nyaival válaszoltat erre a kérdésre, de maga is
óta állhatatosan a kis emberek pártját fogja, aki - megfogalmazza véleményét, amiről bölcsen nem
bármiként is alakult a politikai helyzet _:_ hú állítja, hogy az egyedüli meghatározás a balolda
maradt a baloldalhoz. Hosszú „hivatalos" pálya liságról, de amiről vallja, érdemes elgondolkozni,
futása után meg tudott újulni, megc&inálta, felépí vitázni. Igen jó érzékkel rájött, hogy tisztázni kell
tette magát. A szakszervezeti és baloldali 'sajtó ezt a fogalmat, hiszen ahogy írja, a baloldal seb
egyik legszorgalmasabb munkatársa. A rendszer zett, csalódott, elszegényedett, tébláboló, vívódó,
váltás óta több száz cikket írt a „lesajnált" balol megosztott, de ugyanakkor változó, többszóladali sajtóban és kilenc könyvet jelentetett meg. A
baloldal krónikása. Ezt írásos dokumentumok
sora bizonyítja. Hihetetlen, Kárpáti Sándor min
dig és minden baloldali eseményeken jelen van.

mú, megújulni
akaró is. Tehát
jóval többről
van sz_ó, mint
fogalomtisztá
zásról. Ez a könyv
a remény könyve is.
Fogódzója, tankönyve a
kíváncsiaknak, a bizonytalanoknak, a kétkedők
nek, az ellenfeleknek is, és segédkönyve, breviá
riuma lehet a baloldaliságot tanítóknak.

A baloldaliság kézikönyve
Mert Kárpáti műve a baloldaliság kézikönyve
is. Végig az 513 oldalon azt „sulykolja", hogy „a
baloldali ember, szervezet és párt mindig a gyen
gék, az elnyomottak, a szegények, a kirekesztet
tek pártján "áll. Elemi kötelességének tekinti,
hogy szembeforduljon az ordas eszmékkel, az
embert lealacsonyító nézetekkel és gyakorlattal,
küzdjön a kizsákmányolás, az embertelenség
mindenfajta megnyilvánulása ellen, szót emeljen
a kisemmizettekért, a munka a megélhetés jogá
ért, az emberi méltóságért, az élhető életért."
Kárpáti szerint tehát a baloldaliság életforma,
magatartásforma. S ha a szerző nem is mondja ki
nyíltan, de könyvéből kiolvasható az az üzenet:
aki meg akar felelni a baloldaliság kritériumai
nak, a fenti követelményeknek kell eleget tennie.
Vagyis, ahogy Németh László által Kárpáti Sán
dor tanácsolja: ,,...nemzódni nem elég, meg is
kell csinálni magunkat". Azt már csak én teszem
hozzá, lehetőleg baloldalinak, kisember- párti
nak.

Udvarhelyi András

, ,,érted haragszik, nem ellened" 1

Molnár József

Részeg

Hasít a Hold metszóollója; fenyes.
Ma éjszaka a fagy kaszál a kertben.
Az álmosléptű hófehér nov47mber
A hegycsűcsról szakállát tépve néz 1�.
A fak elaggott csillagot cipelnek.
Egy b�jdosó bagoly a mélybe készül,
a megfagyott tó tompán nyögve kékül..
A város bűzösen rohan a mennybe.
Szegénykislány a jó meleg szobából
az utcák hűtött hajnalában elvész.
A köd leszáll, a vonat áll, s a testvér
Oltárt emel a sín tövében áldón ...
Részegvilág meg bámul, bamba képe
összemelegszig bárgyűn közönyével.
(A költó mozdonyvezetó)

Moszkva téri kérdőjelek

Életem első hivatalos próbatétele a Moszkva tér című film kapcsán jutott eszembe. Az alko
tás az 1989-ben érettségizők életébe enged bepillantást. ,Emlékszem én is erre az évre, hisz
akkor r.obbant ki a botrány: több középiskolában is előre tudták a diákok a tételeket. Kedves,
szórakoztató a film, amely a napjainkban sokat szidott szocializmus utolsó éveire emlékezte
tett minket, akik akkor voltunk diákok.
A Moszkva tér fontos találkozóhely volt akkoriban, nap mint nap ott volt a középiskolások
színe-java. Akkor, amikor még húsz, harminc forint volt egy igazi magyar hamburger, tele
csalamádéval, mellé egy kis gépi kólával, ami kólaszörpből készült. Az oly távolinak tűnő
Nyugat akkor kezdett megnyílni előttünk, s nem győztünk álmélkodni, micsoda bőség, gaz
dagság tárult elénk. Akkor még azt hittük, milyen klassz mindez "és de jó lehet ez a kapitalizmus, és bárcsak itt is az lenne.
Most az van, vagy mi a fene. Csakhogy azóta már nincsenek igazán jó bulik, nincs az az
összetartás sem, ami korábban volt közöttünk. Elfelszínesedett a világ és sekélyesek lettek
az emberi kapcsolatok. Mindenki rohan, hajtja a pénzt, és a korábban megszokott "majd
csak lesz valahogy"-ot az "úristen, mi lesz most velem?" váltja föl.
Nem tudom. Most mindent lehet kapni. Minden megvan és mégsincs meg. Valami elveszett
- légalábbis szerintem. És ez a hiány űrként tátong bennem. Lelkem mélyén sokszor vissza
kívánom az elmúlt évtized embere[t, az igazi barátságokat, a mélyebb, s egy kapcsolatra időt
szánó és szánni tudó társakat. Azt a kort, amelyben nem számított, kinek mennyi a pénze.
Nem eszerint mérték az ember értékét. Ma sajnos igen. Ez lenne tehát az a boldog kapita
lizmus? Vagy megint elrontottunk valamit?

e. Nagy Judit
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VASÚTEGÉSZSÉGÜGYIKH�

1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 37.
TeL: 301-0670; 301-0671', 475-0707; fax: 102-es mellék

• Ön több mint egy éve a
Vasútegészségügyi Közhasz
nú Társaság (VKHT) gazdasá
gi igazgatójaként az ország·
egyik legnagyobb hatókörú
egészségügyi
szolgáltatói
rendszerének költséghatékonyságáért felel. Ez az állami
többségi tulajdonú gazdasági
társaság nagy kihívást jelent
het az ön szakmai karrierjé
ben. Miként hasznosítja a
korábban megszerzett szak
mai tapasztalatait?

nem minden érintett tudlyenek egy költségveja, látja, hogy egyet
tési . intézménynek
len gazdasági társa
varrnak. Minden
ságról van szó
olyan esetben,
Záhonytól Sopro
amikor a társa
nig. Közösek a
ság többlet
feltételek, a lehe
bevételekhez
tőségek, a célok,
jutott, azt visz
s az eredmények
szafordítottuk
ből is együttesen
a dolgozók jarészesülünk. Meg
újítottuk az OEP finan
• Mekkora az éves
szírozási szerződést is, így
költségvetése a Vasútegésze tekintetben is egységessé vált a
ségügyi Kht-nak?
rendszer.
K. Cs.: A legkülönfélébb fórumo
ekvőbeteg-kapacitásunk a K.Cs.: Évi 1.7 milliárd forint,
kon - vezető munkatársaimmal korábbi évek szintjén ma
együtt - nem győzzük elégszer radt, tehát nincs napirenden ágy- amelynek kb. kétharmada az
Egészségbiztosítási
hangsúlyozni, hogy ez a nagy szám-leépítés, a járóbeteg-szakel Országos
Pénztártól
(OEP)
érkezik a járó
múltú egészségügyi rendszer nem látás rendelkezésre álló kapacitása
véletlenül népszerű és közkedvelt pedig átlagosan harminc százalék és a fekvőbetegellátás finanszíro
a vasutasok között. Egy szervezet kal bővül az idén. Jövő évi igé zási díjtételeként-,, közel egyhar
költségvetési intézményből gaz nyei�ket augusztusig kellett be madát pedig a MAY Részvénytár
dasági társasággá alakítása . ter nyújtanunk, s ezt kevéssel az idei saság fizeti a teljes körű foglalko
zás-egészségügyi ellátásért. Ezen
mészetesen nem történhet meg fölött határoztuk meg.
kívül
a VKHT új, stratégiai célki
közép- és hosszútávú stratégiai
unkánk során új belső tűzéseinek megfelelően egyre je
tervek kidolgozása· és megalapo
elosztási rendszert alakí
zott jövőkép megfogalmazása és tottunk ki, melynek értelmében lentősebbé válnak az egyéb vállal
új, népszerű, s legfőképpen elér minden központunk az általa meg kozási bevételeink, a külső cégek
hető árú új szolgáltatások kialakí termelt teljesítmény arányában nek nyújtott üzemorvosi szolgál
tatásokból, menedzserszűrésekből
tása nélkül.
kapja vissza a finanszírozását. A és gyógyüdültetésből származó
gy új, komplex szemlélet ki központ ésszerű pénzügyi dönté
alakítása van nálunk napi sekkel segíti a társaságot annak pénzforrások.
renden, melynek során arra törek érdekében, hogy semmilyen kö
• A Magyar Vasutas októberi
szünk, hogy a meglévő szolgálta rülmények között ne kerüljünk'
száma az önök pontslerzó
tásainkat és gyógyüdülési lehető szorult anyagi helyzetbe. Nálunk
foglalkozás-egészségügyi kép
ségeinket a vasutas, és a civil be szigorú központi előtakarékosság
zésének ismertetésén kívül
tegek szélesebb körében egyaránt folyik a dolgozók 13. havi fizeté
fényképes tudósítást közölt,
elérhetővé tegyük. Ez a munka sére, s az időarányos fedezet már
melyból értesülhettünk, hogy
nem könnyű, hiszen mindenkép most rendelkezésre áll.
Dr. Márkus Imre, a Vasutasok
pen meg kell őrizni a meglévő
a már nem költségvetési
Szakszervezetének elnöke és
szakmai értékeket, miközben javí
intézmény, hanem gazda
Dr. Kovács Lajos, a Vasút
tani, fokozni, bővíteni kell az ellá sági társaság vagyunk. Nincsenek
egészségügyi
Kht ügyvezetó
_
tási kört. Ehhez nélki.jlözhetetlen a olyan központi forrásaink, amiigazgatója a két szervezet kötársaság szerkezetének és műkö
désének újraértékelése.
ódosítottuk a Szervezeti
A KÖZPONT ÉSSZERŰ PÉNZÜGYI DÖNTÉ•
és Működési Szabályza
SEKKEL SEGÍTI A TÁRSASÁGOT A�N�K
tot. ami helyére tette az egyes
- ÉRDEKÉBEN, HOGY SEMMILY�N �ORUL•
szervezeti. egységek, illetve azok
MÉNYEK KÖZÖTT NE KERULJUNK
vezetőinek szerepét. Noha gazda
SZORULT ANYAGI HELYZETBE
ságilag többé-kevésbé most is
önállóak az egységek, már csak-
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zött megállapodást írt alá.
Ugyanezen az oldalon ismer
hették meg az olvasók a héví
zi és harkányi gyógyüdülési
ajánlatot Nincs ellentmondás
az ott közölt alacsony árak és
a VKHT árbevételnöveló célki
t�ései között?

K. Cs.: Mi itt a Vasútegészség
ügyi Kht-ban mindig azt szoktuk
mondani, hogy az egészség kérdé
se nem csak tőkepiaci tényező.
Számunkra továbbra is fontos,
hogy a gyógyulni és pihenni vá
gyó vasutasok és családtagjaik tu
domást szerezzenek gyógyszálló
ink szolgáltatásairól és igénybe
is tudják venni azokat. Nekik
mindig 10%-os kedvezménnyel
kínáljuk az emelt szintű szállá
sainkat.
évízen például egy négyna
pos (három éjszakás), fél
panziós ellátás páros jelentkezés
esetén mindöss'.?e 10.300 Ft sze
mélyenként. Ha ehhez még azt is
hozzáteszem, hogy ez a rehabilitá
ciós intézetünk a tófürdőtől mind
össze kétszáz méterre található, s
a szanatóriumban teljeskörű moz
gássze(vi rehabilitációs szolgálta
tásokat vehetnek igénybe vendé
geink, ráadásul a szanatóriumból
remek kirándulásokat lehet tenni a
Balaton-partra, Badacsonyba· és
Keszthelyre, akkor egyértelmű,
hogy ilyen ár kialakítása inkább
szociális és szolidáris jellegű,
mintsem szigorúan piaci. Ugyan
ez vonatkozik a harkányi gyógy
üdülőnkre, ahol főleg reumatikus,
mozgásszervi és bőrgyógyászati
betegségekben szenvedőket gyó
gyítunk. Valójában ebben a csalá. dias hangulatú gyógyszállóban
egyszerre nyílik mód a gyógyulás
ra, üdülésre, fürdésre és pihenés
re. Ebből a gyógyszállóból Pécsre,
Siklósra és V illányba lehet kirán
dulni.
étnapos (6 éjszakás) turmi
saink igénybevételénél a
szállások ára páros jelentkezés
esetén I0.800 Ft személyenként.
Aki pedig étkezést is igényel, a
harkányi gyógyszálló éttermében
reggelit 200 Ft-ért, ebédet 600 Ft
ért vacsorát 400 Ft-ért rendelhet.
A felsorolt fürdőhelyeken lehető
ség nyílik a fürdőkúra és a gyógy
kezelések ingyenes igénybevéte
lére, amelyekhez beutalót a szak
orvosoktól előzetesen kell kérni.
Mindezekről az üdülési lehetősé
gekről a számítógépet használó
olvasók a Vasútegészségügyi Kht.
rendszeresen frissített honlapján is
tájékozódhatnak (www .healthp
lan.hu).
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A Vasutasok Szakszervezete 2002. feb
ruár 9-étó116-áig sítúrát szervez a len
gyel Kárpátokba, a mintegy 1200 m
magasságban lévő Muszynára.

Részvételi díj: 25.000.-Ft + 14.000.-Ft, amely magába
foglalja a síbérletet, a biztosítást, a transzfer, a tolmácskí
sérő és az úttal kapcsolatos egyéb kiadások költségét.
Ellátás: teljes ellátás
Elhelyezés: 2 ágyas, fürdőszobás, pótágyazható szobák
ban.
Kiutazás: Egyénileg vagy 2002. február 9-én a Kárpátia
expresszel.
Visszautazás: 2002. február 16-án a Kárpátia expresszel.
A jelentkezés a hirdetés megjelenésétől folyamatos.
Az első részlet (14.000 Ft ) befizetése a jelentke
zéskor, a második részlet (25.000 Ft) befizetése
legkésőbb indulás előtt két héttel.
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Vasúti telefon: 01/19-77/157 mellék,
vagy a 01/16-86
Postai telefon: 351-7745, 351-7743
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Lengyel
országban

Vasutasok Szakszervezete

�

2001. november 27-29 között
üzemi tanácsi választások lesz
nek. _A munkavállalók ezeken a
választásokon dönthetnek víz
szintes 1. és függóleges 7 és azok
függőleges 1.

11) páncélos jármú - ahova; 12)

szór - cselekedte - oxigén.
Függóleges: 1) Osztrák a.j. Meg
fejtés III. része; 2) méter - folyó
spanyolul, tonna, síkterület - sze
mélyes névmás (vissza); 3) vona
ton lévőnek - lőre egynemúi Vízszintes: 1) Megfejtendő; 2) néma tanú! - az egyik nem; 4) fel
beavatottak, - szülő lehet ilyen; 3) eséged - letett biztosíték - nek
megretten - Radialis része; 4) párja - Tamás - Sándor röv.; 5)
Óvodában van! - szolmizációs. nagyon kuka! - igen siet - kedv
hang - tiszta; 5) Tűzhányó, - közepe - egyik apostol; 6) ... Sá
dombjai; 6) néma nép - riadó - muel - kábítószer - kocsonya igé
erjedés kezdete; 7) Észak-Ameri je!; 7) Megfejtés II. része - majd
ka folyója - dupla állóvíz; 8) csa nem hetéra!; 8) számtan - néma
padék - föld (gör) - küzdőtér; 9) rotor!; 9) római szám - ....Hari, B.A.Z. megyei helység - koope gazdasági társaság röv. - nem (lat)
rálni kezd!; 10) folyadékot elfo - zavaros erő; 10) szélhárfa.
készítette: Bánszegi Jó:r.sef
gyasztotta - melankóliában van!;

Előző számunk helyes megfejtése: Nem a milliomos utasoké,

hanem az utasok millióié. Nyertes: Szabó Andrásné dányi ol
vasónk, aki két személyre szóló hétvégi pihenést nyert a VKHT
hévízi rehabilitációs.intézetében. A lebonyolítás végett kérjük, hívja
Kammermann Csaba gazdasági igazgatót a 301-0670-es számon.

LAPUNKAT RENDSZERESEN SZEMLÉZI MAGYARORSZÁG
LEGNAGYOBB MÉDIAFIGYELŐJE, AZ

»OBSERVER«

BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker Auróra u. 11. Telefon: 303-4738,
Fax: 303-4744; http:\\www.observer.hu
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1101 BUDAPEST, KÖNYVES KÁLMÁN KRT. 25.
(TEL: 26-79-263-0299) SZERETEnEL MEGHÍVJA
A KISGYERMEKES CSALÁDOKAT A

MIKULÁS
műsorára

2001. december l -jén,
szombaton, 10 órai kezdettel
a GRIMM-BUSZ SZÍNPAD
bemutatja a

IIE�ES

című mesejátékát,
majd 11.45 órakor

MIKULÁSVÁRÓ JÁTÉK
című műsora következik.

11.00 órakor kezdődő szünetben

GYERMEK-táncház.
Belépődíj: gyermekeknek ingyenes
Vas1.1tas vagy kőbányai szülőknek
100 Ft
Nem vasutas, nem kerületi szülők:
nek'200 Ft.
Meglcözelíthef6 az l-es, 28-as villa
mossal, 9-es, 117-es busszal.

A \'asutasi,k Szakszenezetének Lapja • Fííszerkesztő: \'ESZELY E:\IŐKE • Tenezőszer
kesztő: KAROLYI ;\l,\RIA\'\',\ • Szerkesztííség: 1068 Budapest. Benczúr u. -H. Tel./Fax:
3-'2-0551, Üzemi: 19-77 • Felelíís kiadó: dr. :\ÜRKUS l:\IRE, a Vasutasok Szakszenezeté
nek elnöke • Kiadja és terjeszti a Vasutasok Szakszenezete. 1068 Budapest. Benczúr u. 41.
• Előfizetési díj �gy é,re: fU Ft • :\)omás: Szikra Lapn)omda Rt„ Budapest. Felelős veze
tíí: LE\'D\'Al LASZLO:\E ,ezérigazgató e ISS\' 0460-6000

Áldo
ünnepeket, jó
egészséget kíván
minden
Olvasónak
a szerkesztőség!

ALAPÍTVA:
1904-BEN
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Megszolgálni
a bizalmat

I

S

gyon sok helyen a korábban
tisztséget ellátók továbbra is
bizalmat kaptak, ugyanakkor
az új testületekből jó néhány
helyen kimaradtak a „csak én
lehetek"-emberek közül.
A közbizalom ugyanis senkinek sem engedi meg, hogy
étség nem férhet hozzá, hogy__ismét
bármilyen_ jog�ól bárki is.
_
_
er�dme�ye�e� zaJlottak le az uz�lemondJ�n. Eppe�_<;zért
,
�e�
m1 tanacs1 es munkavede!m1
'1�
a törveny betuJet a
�
�
8
9// 1/,6 •
munkatársak érdekéképviselői választások a MAV
L 9
Rt.-nél és a MÁV Rt. által alapított gazdasági
,s- .,.-�
1)
ben maradéktalanul

K

társaságoknál. A végső és pontos eredmények
ugyan még hiányoznak, de az már látszik,
hogy a vasutasok fontosnak tartották saját képviselőik megválasztását.
Az is egyértelmű, hogy a
MÁV Rt. némely felső
vezetőjének „erőlködése"
sem hozta meg az álta- f'r!
luk „kívánt" ered-"
ményt a független �
jelöltek számará- • •:
nyál illetően. Tény, ami tény!
A munkáltató puhább, simulé
konyabb, engedékenyebb üze
mi tanácsokat szeretett volna
látni. és ezért még adminiszt
ratív lépéseket is tett.
Sajnos voltak vállalkozók.
önkéntesek a felső kérés telje
sítésére. Ez részint érthető,
hiszen mindenki boldogulni
próbál. Az az apróság pedig,
hogy ezzel elárulják kollégái
kat, őket eddig sem zavarta.
Miért éppen most tennének
másokért, amikor még vállve
regetést is kapnak a gazditól?!
J'isztelet a munkavállalói kö
zösségek által jelölt és megvá
lasztott független jelölteknek.
Ők a kivételek. De akinek
inge, ... !
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be kell tartania minden üzemi tanácsnak és
a munkavédelmi képvi.___. selőnek, és azt egyaránt be
kell tartatni a munkáltatóval
A lényeg persze az, is.
hogy a MÁV Rt. küszöbön
A Vasutasok Szakszerveze
lévő átalakításakor a te nevében gratulálok a meg
közösségeket gerin választott üzemi tanácsnokok
ces,· becsületes n a k
emberek képvi
seljék. Olyanok,
akik nem engedik
elkótyavetyélni a szociális
javakat, a vasutas üdülőket,
óvodákat, művelődési háza
kat és gyermekintézménye
ket. Akik tudják, hogy min
dez a vasutasok nagycsalád
jáé és nem néhány privatizőré,
továbbá, hogy a kollégák,
munkatársak érdekeit nem
csak a megválasztásig kell é s
hangoztatni, hanem a háromé munkaves ciklus alatt a munkáltatói védelmi képviselőknek!
akarattal akár szemben is kép
Munkájukhoz - amihez a
viselni kell. Ami nem !ész VSZ részéról minden segít
könnyű, hiszen várhatóan az séget megadunk - sok sikert
eddigi gyakorlattól eltérően kívánunk!
sokkal keményebben kell kép
viselniük a közjót.
Az eddig beérkezett adatok
ból az is kiderült, hogy na-

.,.,

Osz anyóka

Egy régi versem leporolni kezdtem,
itt-ott szakadt ruháját újravarrtam,
pislákoló fényét feljebbcsavartam,
mikor csöngettek: az ajtóhoz mentem.

Ósz anyóka, ráncos, kezét kinyújtva
kérlelt, nem tudom milyen hangon,
mert nem
hallottam még ily kétségbeesettet,
kérlelt, szánjam, könyörüljek meg raj{a.
Szótlanul sarkon fordultam, ki tudja
miért, szólni se tudtam, csak mint
tűzvész
rohantam teletömni markát minden
, jóval.
Másnap korán keltem, Jézusunk üdvét
kerestem; szentestém bearanyozta,
mint telihold, mely ablakunk felett kélt.
A családi ünnep gyorsan jött, s
elszaladt,
a jég virágait árulta, néha
egy-egy gyereksikoly tört be a véka
csend mögé, melybe beburkoltam
önmagam.
Titkok pattogtak a tűzben, s a
jégfalak
fölött a csillagok szikráztak néma
hideg fénnyel, mint az ősök, kik még ma
is ragyognak a múlt ködéből, kortalan.
Hallgatott, kinek szólnia kellett, s gazult,
kitől senki sem várta; Szilveszter lett,
majd új év s kísérője: hó ejtett rabul.
Ám lopva-lassan vége lett a télnek,
. ta.vasz tört ránt, s a nap pajkossá vált,
vadul,
ám ősz anyókák továbbra is élnek.

• vasúti jánnűjavítás
és gyártás
,,
,,,, • fémmegmunkálás
• acélszerkezet gyártás
Járműjavító és Gyártó Kft. és szerelés
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- Az 50.000,-Ft-os minimálbér bevezetésével
bértorlódások
Jaro
évi bértárgyalákezelését és a bérfe
sok során az
""
szültségek enyhíté
S
,
alábbiakat képsét külön forrásból
.'7atu
viseli:
kell biztosítani.
- A vsz a fő . , •1ao0S \lUI.
- A bérfejlesztés
t, ,
hangsúlyt váltoGDP-hez kötődő
zatlanul az alaprészének a felét a
bérek növelésére
'·
o/CJ
béradósságok rende
helyezi.
zésére - a vállalkozó-,
- Hátrányos és elfo
illetve az infrastruktúravasút
gadhatatlan az infláció tudatos meghatározó munkaköreiben fog
alultervezése, ezért a VSZ a mér lalkoztatottakra - kell fordítani. A
tékadó előrejelzések szerinti 7- GDP-növekmény másik felét ala
8%-os inflációs előrejelzést tartja nyi jogon, létszámarányosan kell
megalapozottnak.
felhasználni.
- A balesetmentességi és telje
A VSZ a tárgyalásokon konst
sítményjuttatásokról szóló ez év ruktív szerepet vállal és bízik ab
végén lejáró megállapodásokat ban, hogy a bértárgyalások lehető
meg kell hosszabbítani.
séget nyújtanak a vasutasság és a
vasút érdekeinek haté
kony szolgálatára.

Az érdekvédelem időszerű kérdései és hírei
• A Vasutasok Szakszervezete
a VÉT-en sürgette a 2001. évi bér
korrekcióról szóló tárgyalások ér
demi megkezdését, miután a KSH
adatok ismeretesek. 2000. novem
ber 1. és 2001. október vége kö
zött 9,7% volt az átlagos infláció.
A munkáltató az infláció ellenté
telezésére eddig 8,5%-os (6+2,5)
biztosított.
alapbérfejlesztést
Szakszervezetünk számításai sze
rint 10.000,-Ft körüli az az átlagos
mértéken számolt bérkorrekció,
amely egy-egy munkavállalót a
megállapodások értelmében meg
illet. A 2001. évre várható éves
átlagos infláció mértéke 9,3%
lesz.
A 2000. évi GDP-re tavaly
2,5%-ot vettek figyelembe, a
tényadat 2,6%, a 0,1%-kal is szá
molni kell 2000. januárra vissza
menőleg.
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• Kollektívszerződés-módosí
tás témában a VÉT-en továbbra
sincs elmozdulás. A munkáltató
változatlanul össze akarja kötni a
Hároméves megállapodást a Kol
lektív szerződéssel. A munkavál
lalók érdekében a szakszervezetek
ezzel a törekvéssel nem azonosul
hatnak.
• Tárgyalódelegációnk kez
deményezte a VÉT-en (november
12.), hogy az európai uniós bérfel
zárkóztatás mielőbbi hazai indítá
sa érdekében „modellt" alakítsa
nak ki és vezessenek be a MÁV
Rt-nél. A vasúttársaság munka
vállalói létszáma, összetétele,
szerkezete alkalmassá teszi a
MÁV-ot a bérfelzárkóztatási mod
ell referenciájára, egyben az állam
mint munkáltató és tulajdonos,
jó példával járhatna elöl.
A VSZ A FÖ HANGSÚLYT VÁLTOZATLANUL
e Szakszervezetünk a jövő
AZ ALAPBÉREK NÖVELÉSÉRE HELYEZI
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Válaszolt Jogellenes volt a vezérigazgató
,
a vezérigazgató távolmaradása a VET üléseiről
int legutóbb beszámoltunk róla, a Nyu
gati Csomóponti Állomásfőnökség szo
ciális épületének ügyében szakszerve
zetünk a MÁV Rt. vezérigazgatójához fordult, kér
ve segítségét.
Az időközben megérkezett válaszlevélben a
vezérigazgató úr ígéretet tett a feltár hiányossá
gok megszüntetésére, a szükséges intézkedé
sek megtételére, valamint az ügy kiemelt kezelésére.
(Olvasóinkat a továbbiakról is tudósítani fogjuk.)
v gy

A

Fővárosi Bíróság jogerős végzésével helybenhagyta a Fővárosi Munkaügyi Bíró
ság végzését, amely a Vasutasok Szakszervezetének Kifogása nyomán arra köte
lezte a MÁV-ot, hogy a VÉT ügyrendjének módosításáig a VÉT- tárgyalásokon a
vezérigazgatóval képviseltesse magát.
A MÁV vezérigazgatója a reprezentatív szakszervezetek kifejezett kérése ellenére nem
tett eleget ennek a kötelezettségének.
A munkaügyi bíróság indokolásában rámutatott, hogy bár � MÁV jogosult volt a
Szervezeti Működési Szabályzatát módosítani, azonban ez a VET-en való munkáltatói
képviselet megváltoztatásához nem elegendő, mivel az csak a VÉT ügyrendjének
módosításával valósítható meg. Ehhez viszont a reprezentatív szakszervezetek egyetér•
tése szükséges.
Bírá

--------------------�-------------..

�

Keresetfejlesztés MAV-menedzser módra ;�
.,

A

MÁV Rt. által a VÉT-en átadott
táblázatok tanulmányozása so
rán néhány érdekes momen
tumra bukkantam.

A menedzserréteg önmagát menedzseli.
Mondhatnánk: minden szentnek maga felé
hajlik a keze - no de ennyire? A 2001. évben
jutalmat az átlag vasutas a vasutasnapon
kapott, melyből természetesen a menedzserré
teg is kivette a részét alapbérarányosan. Ezzel
nem is lenne semmi baj, ha nem jelenne meg
táblázatban még két sor: az „egyéb jutalom"
(629 745 OOO Ft) nem csekély összege, vala
mint az „egyéb fel nem sorolt" rovaton (1 122
515 OOO Ft ) megjelenített összeg.
Feltételezhető, hogy e két rovat összege
mintegy 3000 „menedzser" részére lett fel
osztva, ami személyenként 584 087 Ft/fő
jutalmat jelent az érintetteknek.

Ezt a feltételezést látszik alátámasztani az
a táblázat is, amely az átlagkeresetek alaku
lásáról szól. Az, hogy minden szakágban az
átlagbér-növekedés I 6,0--17,4-ig terjed, a
vezetői jutalmazásnak is köszönhető, de ez
még nem lenne baj. A baj ott kezdődik, hogy
a pénzügyi és funkcionális területeken (irá
nyítás, igazgatás stb.) 16-28,4-ig terjedt a
növekmény. Néhány példa a kirívóan magas
egy főre jutó átlagkereset-növekedésből. A
humánpolitikánál az „egyéb stratégia egysé
gek" átlagkeresete 57 fő esetében 223 170
Ft-ra, azaz 49.352 Ft/fő/hóval emelke
dett. (Ez valakinek egyhavi keresete.)
A pénzügyi területen az „egyéb
-gazdálkodási egységek" 32 főnél
321.855 Ft-ra, azaz 60.099 Ft/fő/hó
val emelkedett.
A legmagasabb értékben a stratégiai
egységek csoportjában lévő „központi

irányítási funkciók" 119 főjénél nőttek a
keresetek, mégpedig 317.985 Ft-ra, azaz
64.050 Ft/fő/hó értékkel.
Ezek a növekmények önmagukban egy
végrehajtó szolgálati dolgozó havi kereseté
nek felelhetnek meg, aki általában (ez kb.
40%) 9.875-ös bérfejlesztést mondhat magá
énak, persze a saját alapbérének szintjén (50
ezer Ft esetében ez az összeg bruttó 4.937
Ft/fő/hó)
Hát nem felháborító a felső vezetők és
vezetettek között kialakított szaka
dék? Ha ehhez még adalékként
hozzá tesszük a felelősség kér
dését, a milliárdokkal gazdálko
dó külszolgálati vezető bérét és
. a központi szervezet menedzse
ri fizetését, az ember zsebében
még jobban „kinyílik a bicska."
kotona

al.

M
Jé:
dó
be
rei
szí
ha
Jé:
is
de
de

011

dó
Pá
vé
ko
tér
ak
go
mí
tis.

MA�fA� ��illA�

IDÉZŐ .

2001. DECEMBER

3

,,Minden hatalom szereti az árulást,
de az árLilókat nem becsüli"

S

zemelvények volt, illetve jelenlegi
tisztségviselők
szakszervezeti
képzeletbeli leveleiből azon alka
lomból, hogy független jelöltként
indultak az üzemi tanácsi választásokon:

,J(ollégák! Áruló lettem!...
Annak idején is érdemtelen voltam a bizal
matokra, amikor még szakszervezetis voltam.
Igaz, a szakszervezetnek köszönhetem jelen
legi jó helyemet a MÁV-nál. A besorolásom, a
fizetésem a szakszervezetnek köszönhetően
sokkal magasabb, mint a végzettségem.
Mindent a szakszervezetnek köszönhetek,
amit elértem, de most mégis függetlenként
indultam. Miért, miért? Mert így talán nem
zargatnak nyugdí
jig. Meg hát mi az,
hogy becsület! ..."

,, ...Igaz, hogy nyugdíjas is vagyok, de
jó helyem van a Vezérigazgatóságon.
A jó fizetés és a jó nyugdíj mégis
több, mintha csak az egyiket kap
nám meg. Az pedig, hogy szak
szervezeti tisztségviselő is va
gyok, kit érdekel? A főnököm az a kis rendes - azt mondta, hogy
tudta ő, hogy számíthat rám. Köszi
nektek, hogy lehetőségem van a
jövőben is magamat képviselni! ..."
,, ...Jövőre készülök nyugdíjba. Nagy
ember a barátom a Vezérigazgatóságon. Meg
dumáltuk, hogy függetlenként indulunk, hogy
betartsunk a szakszervezeteseknek. Igaz, én is
szakszervezetis vagyok a többiekkel együtt,
de a kollégák nem érdekelnek. Én magamat

A baloldali Jézus?

képviselem! Ezekkel mi lesz
ezután? Kit érdekel! A fő
nökségnek tetszett a dolog,
az a lényeg. Hogy szar
embernek tartanak? majd nem gondolok rá!"
,, ...Azért indultam az
ÜT-választáson, mert a
főnök mondta, hogy én al
kalmas vagyok a feladatra.
Ezt olyan jó volt hallani és
elhinni. Hogy mi lesz a dolgom,
nem tudom, de a főnök majd megmond
ja, mit tegyek ..."
,, ...Én még senkit sem képviseltem, csak
magamat. Ezután is így lesz. A kollégáknak
meg majd mondok valamit.
Ez az ÜT az
én független bu
lim..."

külön - egyenesen következik,
hogy Jézus sohasem akart
államvallást szervezni.
Ó volt a szekularizá
ció, az állam és az
edves szaktársak, szólítanám meg a szakszervezeti lap olvasó
egyház szétválasz
it, ha a téma nem idézné fel bennem elemi erővel az emléket,
tásának első kép
hogy református pap apám a vasárnap tízórai istentiszteleten,
viselője.
Ezért
úgy szólította a híveket: kedves testvéreim. De nem a megszó
bármely párt a
lítás a fontos, hanem hogy szólnom kell a vallás értékeinek politikai
hitet kisajátító és
kisajátítása ellen. Mert ez zajlik most egyre szemérmetlenebbül, s nem 1
bármely egyház
félek így karácsony előtt sem kimondani, hogy egyre istenkísértőbb,
egy pártot támo
pogányabb módszerekkel a jobboldalon.
gató magatartása
bizony elfogadhatat
inden szégyenteljes mani
A második alapigazság, hogy
lan.
pulációval szemben három Jézus hívők és hitetlenek számá m I n
Nekünk, szakszerve
alapigazságot kell leszögezni. Az ra egyaránt megszívlelendő er d
zeti tagoknak és vezetők
!só, hogy Jézus zsidó volt, ép kölcsi tanításainak lényege a ha
nek, így karácsony táján szép fel
púgy, mint az édesanyja Szűz misításoktól mentes · baloldali nyolással, az emMária és minden tanítványa. értékrenddel azonos. A szegé ber eszközként való felhasználá- adat lehet szembesülni a jézusi
Jézus sohasem tagadta meg a zsi nyek, a nyomorultak segítése és sával szembeszállt, tessék csak szolidaritás mai politológiai
dóságát, első követői, a Hegyi felmagasztalása, a vagyontalan elolvasni újra az Evangéliumot.
fogalmakkal leírva igenis balolbeszéd hallgatói, majd az őske ság megkövetelése tanítványaitól
harmadik
alapigazság,· dali üzenetével. S azzal az újszö
hogy Jézus soha nem poli- . vetségi tanítással is, hogy az em
esztények zsidók voltak, akik a legliberálisabb jobboldali esz
zintén nem tagadták meg, merendszerrel sem egyeztethető tizált, pedig a rómaiak által meg- bernek szabad a lelkiismerete,
hanem szerették és követték őt. össze, annál inkább a baloldal szállt, nyomorgatott zsidók erre döntenie lehet, de kell is jó és
Jézus a római katonatiszt leányát eszméivel, ha gyakorlatával saj biztatták. De inkább azt hirdette, rossz között, a személyes s a
hogy ő az Isten országának a hír- közéletben egyaránt, s aztán
is meggyógyította, ezzel is hir nos nem is.
etve az ellenségeskedés és min
szegénység
vállalása, nöke, hogy a legfőbb parancso- viselnie kell döntése következen egyéb evilági elv, pláne naci
együtt a másik szegénnyel lat, hogy egymást szeressétek. ményeit. De nem elég csak dönnalizmus fölött győzedelmeske vállalt szolidaritással, akár egy Abból az igéből pedig, hogy a teni, a jó döntés következménye
szeretete hatalmát. [l. János keresztény baloldali szakszerve császárnak pedig adjátok meg, a helyes, Istennek és a jó szándéál pápai enciklikájában nem zet ideológiai alapja is lehetne, ami a császáré, az Istennek kú embereknek egyaránt tetsző
életlenül hívta fel híveit a tájé ha Magyarországon lenne. ilyen. pedig, ami az Istené- így, külön- cselekedet. Talán érdemes a fa
alatt egy pillanatra megállva, az
ozódas fontosságára, mert a
'nyektől csak annak kell félnie,
NEM ELÉG ·csAK DÖNTENI, A JÓ DÖNTÉS ország és a világ szegényeire
i valótlant állít, míg a valósáKÖVETKEZMÉNYE A HELYES, ISTENNEK gondolva hívőn vagy hitetlenül is
os ismeret segíti a másság, a
ÉS A JÓ SZÁNDÉKÚ EMBEREKNEK EGY az ő áldását és segítségét kérni
egyre nehezebb munkánkhoz,
ás vallások elfogadását, sőt
ARÁNT TETSZŐ CSELEKEDET ...
Mező Ferenc
tiszteletét.
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Az érem másik. oldala

népek széles körben hallhatták a
szózatot a sikerről, a győzedelmes
Országjelentésről, amelyet a mi
niszterelnök úgy minősített, hogy
soha ilyen jót nem mondtak rólunk. Akinek
internetje van, az elolvashatta/hatja a való
ságos jelentést is. Hogy legörbül a szája
széle, az már biztos.

Mi is az, ami kimaradt a kormánypropagan
dából a közlekedés -vonatkozásában? (9.
fejezet - közlekedéspolitika). Íme a tény
szerű megállapítások:
e„A vonatkozó időszakban Magyarország
folytatta a közlekedési közösségi vívmá
nyok harmonizációját, ugyanakkor az elő
rehaladás csekély volt a közúti és vasúti
alágazatokban"
e„A szárazföldi szállítás vonatkozásában
némi előrehaladás történt a közúti közle
kedés terén."
e„A vasúti területen a Magyar Államvasu
tak Rt.-nél megvalósult a pálya- és a
kereskedő vasút számviteli szétválasztá
sa.''.
e„Továbbra is feladat a _tervezett Belvízi
Hajózási Alap létrehozása."
e„Ugyanakkor Magyarországgal nem feje
ződtek be a tárgyalások az Európa} Közös
Légtérről, amely biztosítaná a légügyi
közösségi szabályok korábbi alkalmazá
sát."
e„A végrehajtásért felelős intézményeknél
nem történt említésre érdemes fejlesztés.''

Általános értékelés:
e„A jogközelítés részleges a közlekedés

különösen különálló egységet kell
e„A légi közlekedési közösségi vívmá...,,,�. ����
létrehozni a pályakapacitás
nyok harmonizálása érdekében toelosztására és az infra·
vábbi különös erőfeszítések szükstruktúra-használati
ta,S ségesek, elsősorban a piacra juotilS,
' .µ
díj megállapítására."
tás terén. Magyarországnak
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e„Fuggetlen balesetklVIZS.
\S 1 )1
gáló és résidőelosztó hatósáik a korlllallY..
got,
valamint az engedélyezéde\(es!·
. ·
sért és a biztonságért felelős
szervezetet kell létrehozni.''
A helyzetelemzés tehát világosan
intézményt
mutatja, hogy sok minden nincs még rend
közben létrehozták.)
ben. Mi, vasutasok igazán tudjuk, hogy
e„A Közlekedési Főfelügyelet megerősíté vasútügyben milyen óriásiak a lemaradások.
sére vonatkozó tervek létszám és techno- A kormányciklus eltelt a reform-retorikával,
lógia tekintetében, amennyiben azt végre a győzelmi jelentésekkel. A valóság pedig
hajtják és összekapcsolják a szükséges mást mutat. A kérdés az, hogy miért kell
képzéssel és szervezeti változtatásokkal, mást mondani, mint ami a valós helyzet? Az
elősegítik a végrehajtói kapacitás megfe utas, a fuvaroztató és a vasutas is a tapaszta
lelő színvonalra emelését. Valamennyi latból ítél. Az pedig nem felemelő, nem győ
szállítási alágazat (közút, vasút, vízi út) zelmi. Az EU is így látja. Csak a kormány
hasznára válik ez a megerősítés. A szüksé nem! Érdekes! Persze igaz, hogy onnét nem
ges szervezeti változtatások magukba fog látszik az érem innenső oldala!
lalják a más intézményekkel való együtt
mimi
működés fejlesztését.''
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A New Yorkban történt merényle
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ban lévő Ronald Reagan repülőteret pedig a
merényletet követő két hétig lezárták, arra
kényszerítvén az utasokat, hogy az említett
viszonylatban közlekedő vasúti ingajáratokat
vegyék igénybe. A légi utazástól félő utasok
30%-a adta vissza repülőjegyét, ezáltal a repü
lőjáratok kihasználtsága mintegy 40%-ot tett
csak ki. Ezzel szemben a vasúton utazóknak
csak a 8 5-a mondta le utazását a terrortáma
dásoktól tartva.
A denveri egyetem közlekedési szakának
tanára kijelentette: ,,a szeptember 11-i esemé
nyek megmutatták, hogy nem rendelkezhetünk
csak egy országos közlekedési ágazattal."
Hajós Béla fordítása

terén. A közúti, vasúti és
tet követő hetekben az amerikai
légügyi alágazatok intéz
vasúttársaság utasforgalma je
ményi hátterének megerő A VASÚT REFORMJÁ
lentős mértékben megnőtt. Az
Amtrak forgalma egy hét alatt
sítéséhez további erőfe
RÓL 1999-BEN ELFO
17%-al emelkedett. A Boston
szítések szükségesek."
GADOTT PROGRAM
New York-Washington útvonalon
e„A közúti szállításnál az
FELÜLVIZSGÁLATA
a merénylet előttihez képest két
elért eredmények ellenére ELÉG LASSAN HALAD
szeresére nőtt az utasforgalom.
további jogközelítés szük
ELŐRE, A TOVÁBBI
A légiforgalomban a járatok
séges az egész alágazat
20%-át törölték, a WashingtonSZERKEZETÁTALAKÍ
ban, különösen a piacra és
szakmához jutás, a pénzü TÁST ÉS JOGHARMO
gyi és szociális szabályo NIZÁCIÓT NEM LEHET
HALOGATNI
zás, valamint a műszaki,
biztonsági és környezetvédelmi (maximális tömeg- és mérethatá
�
rok) szabályozás tekintetében.>'
�
e„A vasúti közlekedést illetően a MÁV
A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár
�
szerkezetátalakítása sürgető feladat, külö �
2001. december 3-án tisztújító küldöttközgyűlést tartott.
nösen az új közösségi vívmányok fényé
ben. A vasút reformjáról 1999-ben elfoga 1 A közgyűlés napirendjén szerepelt az alapszabály módosítása, az egészségpénitár 2002.
dott program felülvizsgálata elég lassan � évi pénzügyi terve, valamint tájékoztatót hallhattak a küldöttek a 2001. évben tartott felü� gyeleti ellenőrzésekről. A küldöttközgyűlés az elkövetkezendő öt évre megválasztotta a
halad előre, a további szerkezetátalakítást
pénztár tisztségviselőit, az igazgatótanács és az ellenőrzési bizottság tagjait és elnökeit. A
és jogharmonizációt nem lehet halogatni.
vasutas egészségpénztár elnöki tisztére a bizalmat továbbra is Dr. Magos György kapta.
Fejleszteni kell a magyar vasutaknál a
végrehajtásért felelős intézményeket. Így

Küldöttközgyűlés
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árkus Imrének, a Vasutasok Szakszer
vezete elnökének véleményére, amely
szerint a MÁV Rt. vezetése a reprezentatív
szakszervezetek többszöri
kérésére sem hajlandók az
európai uniós csatlakozás
munkavállalókat
érintő
hatásairól előzetes párbe
szédet folytatni, Fónagy
János kifejtette, hogy a tár
ca nem tekinti feladatának
z első előadó, Fónagy János közleke- az általa felügyelt vállala
Adési és vízügyi miniszter szerint Ma- toknál kialakult társadalmi
gyarország infrastrukturális lemaradása az párbeszéd rendszerébe való
Európai Unióhoz nyilvánvaló. Ugyanakkor az beavatkozást.
a
elmúlt évek fejlesztései alapján kijelentette,
Tömpe József,
MALÉV működési
hogy kisebbségi érzésre semmi okunk, hiszen
az 1994�es társult tagság státusz bejelentése körülményeit befolyásoló
óta elkészült az Ml-es és M5-ös autópálya, a tulajdonviszonyokról kér
Budapest-Hegyeshalom vasúti fővonal felújí- dezte a tárca vezetőjét, aki
tásának első szakasza. A feladatokról szólva elmondta, hogy a kormány
kiemelte az épülő és felújítás alatti autópályák a jövőben is biztosítani fog.
jelentőségét, ami mellett sajnos a vasúti pályák ja a nemzeti légitársaság működését.
rekonstrukciója nem kellő ütemben zajlik. A
Eisen Sándor, a Nemzetközi és Hivatásos
Gépkocsivezetők
Szakszervezetének
miniszter bejelentette, hogy a napokban kötötték meg a szerződést arról a tizenöt darab két- elnöke kérdésére a miniszter kifejtette, hogy a
áramnemű mozdonyról, amely a jövő évben hazai fuvaroztatók az európai társaikkal szem
érkezik hazánkba, és amelyek megvásárlásá- ben egyértelműen hátrányos helyzetben van
hoz a szükséges hiteleket a kormány garanciá- nak, amelyet a tárca a lehetőségeihez mérten
jávai sikerült biztosítani.
szabályozókkal igyekszik ellensúlyozni, de a
közúthálózatról szót ejtve a miniszter csatlakozás után ennek lehetőségei korlátozód
Aelmondta, hogy az uniós követelmé- nak.
nyek biztosítása érdekében a következő évekBorsik János, az ASZSZ elnöke a napirend összefoglalójában leszögezte,
ben közel tizenháromezer kilométernyi
�--hogy az ágazatban foglalkoztatott
közutat kell felújítani, amelyhez a
magyar munkavállalókat a közleszükséges pénzt pályázatokból
Fó
tv.
kedés csatlakozási feltételei épkívánják előteremteni. A
/(JFfJ-,..�GyJ.Á
I r,-,. '1/Vo
témához
kapcsolódóan
l-4
poly érzékenyen érintik, mint
s
Rc
E
h
o
megtudtuk, hogy a kora �za?ad munkaerő-áramlás
hf é.'AoA
IVf/11t' H Gy
mány úgynevezett „biankerdese.
LuG '1/,4/'lf. 'V/ lfKi ,4
co támogatást" nyújt a
/(/
Yflr
konferencia második
-4.? /tvr,
Aelőadójától, Kazat'1ll',4,
közlekedési tárca vala- P4,4l -4!(u II.
:.qll,4,
,,
,,
RBts lr r4 v.iro
say Zoltán államtitkártól a
mennyi
ISPA-pályázat
l(fl';':i
R.s
zt
önrészének biztosítására.
c:::D Rf , '-4D
' ",4l résztvevők megismerhették
,4l 1,. A
B'f // 1/1
�//
miniszter a csatlaa csatlakozási tárgyalások
Akozásra való felké,4l
<--,41/,41;, O
c:::flf_
eddigi történéseit, azon belül a
1
közlekedési fejezet legfontoszülés feladatai közt kiemelte
8I,_
sabb jellemzőit. Mint kiderült a
a tervezés szükségességét, mert
csatlakozásra váró országok közül
:1z úgynevezett kohéziós alapból
Magyarország nyújtotta be a legtöbb derogá[amely az uniós átlaghoz való felzárkózta:ást hivatott támogatni) várhatóan olyan mérté- ciós igényt. A kabotázs (belföldi fuvarpiac)
<Ű forrásokhoz jut Magyarország, amelynek az forgalom teljes liberalizációjára és a huszonöt
�(költése gondot fog okozni. A kohéziós alap tonna feletti nehéz-tehergépkocsik adókedv.ez
fogadására a tárca már megkezdte a felkészü- ményére 2005-ig, a tizenegy és fél tonna ten
lést, amely az adminisztratív kapacitás bővíté- gelyterhelésű úthálózat kiépítésének határide
;ét, a monitoring-, a hatásvizsgálatok feltéte- jére és a vasúti pályahasználat korlátozására
!einek biztosítását, az építésekhez szükséges 2006-ig, a légtérhasználat teljes felszabadítá
erületek előkészítését és a hazai co-finanszíro- sára és a túl zajos repülőgépekre vonatkozó
szabályok alóli felmentésre 2005 végéig, a vízi
iást foglalja magába.
konzultációs részben„Gazdag József, a közlekedés fejlesztésére vonatkozó selejtezési
AFővárosi Autóbusz Uzemek Szakszer- kötelezettség alól pedig 2004-végéig kértünk
1ezetének elnöke arra kért választ, hogy a kor- türelmet az uniós szabályok teljes körű alkal
nány tervezi-e a jövőben a tömegközlekedés mazására.
10rmatív támogatását, mert véleménye szerint
Kazatsay Zoltán elmondta, hogy a kéréseinket nem várt módon az Európai
1 hazai utasok képtelenek megfizetni a közlecedés valódi költségeit. A miniszter szerint a Bizottság kedvezően bírálta el, azaz a hét pont
ámogatásra. szükség van, amit egy személy- többségében megegyezés alapjául szolgáló
;zállítási törvényben kellene megállapítani.
visszajelzéseket kaptunk, ami a közlekedési
agyarország Európai Unióhoz
való csatlakozása hazánk köz
lekedési vállalatait és azok
munkavállalóit is érzékenyen
érinti. A felkészülés jegyében
,,úton Európába" címmel szervezett konfe
renciát az Autonóm Szakszervezetek Szö
vetsége (ASZSZ), amelyre - konföderáció. hoz való tartozástól függetlenül - az ága
zat valamennyi érintett szakszervezetét
meghívták.
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'városi tömegközlekedést
és a vasutak szállításban be
töltött arányának növelését
célzó . elképzeléseknek úgynevezett
kulturális forradalomként kell hatniuk
. új

fejezet közeli lezárását teszi
lehetővé.
konzultáció kereté
Aben Varga István a
Közúti Közlekedési Szak
szervezet részéről arra volt
kíváncsi, hogy mit kellene
tenni, ahhoz hogy a hazai
közúti személyszállítással
foglalkozó társaságok lépést
tudjanak tartani európai ver
senytársaikkal. Az államtit
kár válaszában a tőkehiányt
komoly akadálynak tartotta,
amelyet jellegzetes közép
európai "be1egségnek" ne
vezett. A magyar munkaerőpiac védelme érdekében az állam lehetőségei
közt a képzési rendszer teljes átalakítását, kor
szerűsítését emelte ki, amellyel a vállalkozá
sok terheinek egy részét is át tudja venni.
két előadást követően a konferencia
Arésztvevőinek kérdéseire Hupfer Rezső,
miniszteri főtanácsos adott választ. Gulyás
Attila, a Fővárosi V illamosvasutak. Szakszer
vezeti Szövetsége részéről a városi közlekedés
jövőjéről érdeklődött. A válasz szerint az EU
nak van ugyan közösségi rendelete a városi
közlekedés veszteségeinek finanszírozására,
de nincs kimondva, .hogy az, kinek a feladata,
ezért többnyire annak terhei az önkormányza
tokra hárul. Velkei Béla, az Autonómok Jász
Nagykun-Szolnok megyei koordinátora a RO
LA forgalom fejlesztését tartaná fontosnak. A
válaszból kiderült, hogy a „gördülő országút"
leginkább Európa határain nyert teret, a jövő
azonban a csere-felépítményes fuvarozásé.
Borsik János_ a közlekedéspolitikai koncepció
hiányára hívta fel a figyelmet, amelyre reagál
va Hupfer Rezs(f kifejtette, hogy az Európai
Unióban is befolyásolja a törvénykezést a poli
tikai pártok mindenkori aránya.
befejező előadást Lotz Károly, volt köz
lekedési miniszter tartotta a „Közösségi
közlekedéspolitika és a magyar felkészülés"
címmel. Az előadó felhívta a figyelmet a köz
lekedés fejlődésének ellentmondására, misze
rint miközben a mobilitási igény dinamikusan
növekszik, addig egyre súlyosbodnak a moto
rizáció miatti torlódások. A tarthatatlan helyzet
kezelésére az EU hatvan intézkedést hozott,
amelyen belül legnagyobb helyet a közúton
kívüli alternatív közlekedési módok célzott
fejlesztésekkel való f ellendítése kapta. Az új
városi tömegközlekedést és a vasutak szállítás
ban betöltött arányának növelését célzó elkép
zeléseknek úgynevezett kulturális forradalom
ként kell hatniuk, mert a jelenlegi helyzet a
közutak telítődése, a környezetszennyezés
mértéke és a biztonság romlása miatt tarthatat
lan. Mindez a vasút újjáélesztését teszi szüksé
gessé, hangsúlyozta Lotz Károly.
�ép és szöveg: Karácsony Szilárd

A

6

MA�fA� ��ITTA�

2001. DECEMBER

KAPCSOLAT

A Húsipari Dolgozók Szakszervezete
Szegeden tartotta V. kongresszusát

s

zegeden november 30-án Kapuvári József elnök vitaindító beszédével vette kezdetét a
HDSZ V. Kongresszusa. Az elnökség beszá
molója és a hozzászólók többsége kiemelten
foglalkozott azzal az európai politikai gon
dolkodásmóddal, ahol a sztrájkok, konfliktu
sok ellenére is természetes, hogy a demokratikus
intézményrendszer részeként . megkérdőjelezhetetlen
helyük van a szakszervezeteknek.
Ezzel teljesen ellentétes az a
mai magyarországi kormány
zati magatartás, amely azt
sugallja a tulajdonosnak, mun-.
kaadónak, hogy nem kell ko
moly következményekre szá
mítaniuk, ha a munkaügyi tör
vényeket, szabályokat, kollek
tív megállapodásokat megsér
tik. A szociális párbeszéd
fogalma, gyakorlata az európai
munkaügyi kapcsolatok köz-

ponti eleme, ami a mai magyar
gyakorlatból teljesen hiány
zik.
Erős, elismert szakszerve
zetek nélkül a magyar mun
kavállaló kiszolgáltatott lesz
jól szervezett európai társai
val szemben. A magyar mun
kavállalók alapvető érdeke,
hogy hazánkban is megfelelő
szintű és színvonalú szociális
párbeszédet folytassanak a

ve n d ég s é g b e n

Ulésezett az ETF
Vasúti. szekciója
1 1

Dortmundban tartotta soros ülését az Európai Közlekedési

Dolgozók Szövetségének (ETF) Vasúti szekciója. A találko
zón Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi államgazdasági-,
energia- és közlekedésügyi miniszterét, Ernst Schwanhol
dot a tárca államtitkára képviselte.

A Vasúti szekció kialakította álláspontját az Európai Unió

2010-ig szóló közlekedéspolitikáját tartalmazó, úgynevezett
Fehér könyvről. A tanácskozáson döntés született az infrast
ruktúra és a vasúti szolgáltatások integrációjának témájában
is. A szekció áttekintette a Szociális Párbeszéd Bizottság
aktuális feladatait a vasúti szektorban, és meghatározta az
ETF tárgyalási pozícióit.

Dortmund főpolgármestere Dr. Gerhard Langemeyer
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rősödjenek. Megkockáztatható
A HDSZ kongresszusának
az a kijelentés, ha a szakszer küldöttei a Szegeden létreho
vezeti mozgalom nem kezdi zandó égési sérült gyerekek
meg anyagi, szellemi erőforrá ápolására alkalmas egészség
sainak más szerkezetben törté ügyi központ létesítéseinek
nő elosztását, felhasználását, költségeihez 250 ezer forint
úgy a tagság mellett az az ellen felajánlásával járultak _hozzá.
érvelő szakszervezeti vezetők
Ezúton is köszönjük a meg
is a vesztesek közé fognak tar hívást, és további eredményes
tozni - hangzott
érdekvédő munel.
250 ezer kát kívánunk a
A kongresszu
Húsipari Dolgo
forint
son a Vasutasok
zók Szakszerve
Szakszervezete
felajánlás zetének!Simon Dezső
nevében köszönet!'
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Székházunkban
fogadtuk az Osztrák
Zöld Párt képviselőit

Dr

Monika Vana vezetésével a Magyarországon tartózkodó
Osztrák Zöld Párt képviselői csoportja november 29-én
■ látogatott meg bennünket székházunkban. Vendégeink
kel kölcsönös tájékozódó megbeszélést folytattunk, melynek fő
témája a Magyarországnak az Európai Unióba való belé
pésével kapcsolatosan felvetődő kérdéskör volt.
A Vasúti Szekció következő ülése 2002.' Folyamatos
A megbeszélés egy folyamatos párbeszéd kezdete
április 23-án, Brüsszelben lesz.
volt, mely a jó�zomszédi viszony mélyítését szolgálja és
párbeszéd a jövőben a kölcsönös érdekek mentén tovább folyta
tódik.
kezdete
fogadáson látta vendégül a tanácskozás résztvevőit, vala
mint a tanácskozással eg·yidőben a Westfalenhallében meg
tartott harmadik vasúti szakkonferencia és kiállítás (Rail Tec
2001) VIP-vendégeit.
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A Sopron-Szombathely vasútvonal

A

közlekedési és vízügyi miniszter dönté
se alapján a Sopron-Szombathely köz
forgalmú vasútvonal üzemeltetése alól
a MÁV Rt.-t 2001. november 30-i ha
tállyal felmentette, egyúttal a GySEV Rt.-t 2001.
december 1-jei hatállyal a további üzemeltetés
sel megbízta. Ezentúl a Győr-Sopron-Ebenfurti
Vasút Rt. felügyeli és bonyolítja le a vasútfor
galmat saját személyzetével, továbbítja a sze
mély- és tehervonatokat, karbantartja a vasúti
létesítményeket és kiszolgálja az utasokat,
megbízókat.

Közisme1t, hogy az Európai
Unió a régióknak nagy jelentősé
get tulajdonít, különösen a határon
átnyúló régióknak és ezek fejlődé
sét támogatja is. A GySEY Rt. a
nyugat-dunántúli vasúti forgalom
ban és a szomszédos Burgenland
személyforgalmában jelentős sze
repet tölt be, így ennek a vonalnak
az átvétele alapvetően összhang
ban áll az EU közlekedéspolitiká
jával is.
Mi várható a vonal életében
rövid, illetve hosszabb távon?
Mindenekelőtt a vasúti pályát
olyan állapotba kell hozni, hogy a
teljes hosszon a 60 km/óra, illetve
a 70 km/óra pályasebesség bizto
sítva legyen. Jelenleg sajnos a
vonal hosszának több mint 20 %
án az elavult vasúti pálya miatt a
vonatok biztonsági okokból csak
40 km/óra sebességgel közleked
. hetnek. Eziel egyidőben a GySEY

• •

velni tervezik a vonatok számát és
azokat ütemesen, mindig azonos
időben indítják és érkeztetik. (pl. 2
óránként) - Sopronban jó csatla
kozási lehetőséget teremtenek a
budapesti InterCity vonatokhoz. Összehangolják a vonatok érkezé
sét, indítását Bécs, Bécsújhely
viszonylatokban. - A vonalon
lévő Bük állomás, és Bükfürdő
jelentőségét növelendő, közvetlen
vonatokat kívánnak közlekedtetni
Bécsújhely-Bük között, meghatá
rozott napokon. - Megállításra
került, hogy a jelenlegi
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menetrendi struktúrát
kal. - A horvát vasút
kíván kialakítani, amely a
régóta törekszik az érinvonatok menettartamában, az elju- tett vasutak bevonásával (MÁV,
tási idő csökkenésében hoz válto- GySEV, ÖBB) egy Bécs-Zágráb
zást.
InterCity járat beindítására. (Is- Utasszámlálást végez és mert, hogy Burgenlandban igen
elképzelhető, hogy 1-2 megálló- nagy horvát népesség él.) Ez az
helyen nem állnak majd meg a útvonal 1,5 órával rövidebb, mint
vonatok. - Emellett nöaz Ausztrián keresz
tüli. - Újabban az
ÖBB vetette fel egy
Bécsújhely-Bük
Szombathely
Keszthely összeköt
.tetés megvalósítását, amely tár
gyalási szinten van. - A villamosí
tás után - 2003-ban - villamos
vontatással, korszerű 4 tengelyes
személykocsikkal bonyolítják a
személyforgalmat. - Figyelemmel
kísérik a konkurencia, a Volán
járatait is. Szeretnék, ha törekvé
seiknek megfelelően minél több
utas választaná a GySEY-et, ezál
tal is csökkentve a közutak nagy
terhelését.
Előzetes tervek szerint 3-4 éven
belül a vonalra engedélyezett se
bességet IOQ km/h sebességre kí
vánják növelni a pálya teljes átépí
tésével, és a vonal korszerű bizto
sítóberendezést is kap.
Összességében azt szeretnék, ha
a térségben növekedne a vasút
jelentősége és a Sopron-Szombat
hely vasútvonal visszanyerné je
lentőségét és a helyi lakosság jobb
kiszolgálása mellett egy nemzet
közi szintű vonallá fejlődne.
Gyór-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt

-

tervezi a vasútvonal villamosítá
sát. A pálya helyreállítására és vil
lamosítására ·készült egy beruhá
zási program és közbeszerzési
pályázat kerül meghirdetésre a fel
adatok elvégzésére.
Azonnali változást ugyanakkor
a GySEV sem garantálhat, hiszen
először „be kelLlaknia" a vonalat.
Az elképzelések kimunkálása inár
meg is kezdődött. Mindenekelőtt a
pálya fenntartására, a villamosítás
elvégzésére egy olyan technológi
át dolgoznak ki, amely a legkisebb
mértékben zavarja a vasúti forgal
mat, illetve minél kevesebb kelle
metlenséget jelent az utazóközön
ségnek. (Számolni kell azzal,
hogy néhány napon át egy-egy

!Oo

új fogorvosi rendelő, •

Hegyeshalomban

2001

augusztus 11-től ismét meg
oldódott a Hegyeshalomban
• és a környező települések
szolgálati helyein dol_gozó és élő vasutasok fog
orvosi ellátása. A MAV Rt. és· a Vasútegészség
ügyi Kht. támogatásával felszerelt és működő
rendelőben dr. Kovács János fogszakorvos je
lenleg hetente háromszor rendel.
K.SZ.
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Autonóm, a Liga Szakszervezetek és az
MSZOSZ Női Választmánya közös szerve
zésében, a Szabad Szakszervezetek Nem
zetközi Szövetsége (SZSZNSZ) és a hol
land szakszervezetek támogatásával 2001. november 1921. között 3 napos tanfolyamot rendeztek Balatonfü- --��
reden, ,,A női szakszervezeti tagok érdekérvényesí
tő képességének növelése" címmel.
A tanfolyam érdekes előadásokkal, szerepjátékokkal,
önismeret-fejlesztő tréningekkel igyekezett hozzájárulni
a résztvevők kommunikációs képességének fejlesztésé-

1

Hercegh Mária

50 éves vasútvonal

dén félévszázados fordu
lója volt a Vácrátót - Gal
gamácsa vasútvonalnak.
A jeles évfordulóra az
Ipoly Unió Környezetvédelmi
és Kulturális Egyesület kez
deményezésére a MÁV Rt.
Területi Igazgatósága, Vácrá
tót és Galgamácsa települé
sek önkormányzatai novem
ber 27-én ünnepséget szer
veztek.

Ez alkalomból különvonattal
utazták be a vasútvonalat az ön
kormányzati képviselők és a vas
út vezetői. Az eseményen a Köz
lekedési és Vízügyi Minisztérium
képviseletében jelen volt Hor
váth Lajos, a minisztérium vasú
ti főosztályvezetője. A MÁV Rt.
képviseletében Baráth Ferenc,
budapesti területi igazgató-he
lyettes vett részt az eseményen.
Vácrátót állomáson a helyi nyug
díjas klub adott műsort, majd az
állomás épületén elhelyezett
emléktáblát Horváth Lajos fő
osztályvezető és Nagy Lajos, vá
ci nyugalmazott állomásfőnök
leplezték le.
Galgamácsa vasútállomáson a
helyi kisiskolások csoportja várta
a különvonatot. Baráth Ferenc, a
MÁV Rt. területi igazgató-helyet
tese tartott ünnepi beszédet, is
mertette a vasút térségbeli szere
pét és az évforduló jelentőségét.
Dudás Zoltán polgármester a
vasúttal való kapcsolatukról és a

község életében szerepet játszó
kapcsolatról beszélt.
Az Ipoly Unió Környezetvé
delmi és Kulturális Egyesület
képviseletében
Kurucz
Márta mondott köszöntőt,
melyben kiemelte a vasúti
közlekedés jelentőségét. Az
ötven éves évfordulóra állí
tott emléktáblát Horváth
Lajos, a Közlekedési és Víz
ügyi Minisztérium vasúti
főosztályvezetője és Dudás
Zoltán polgármester leplez
ték le. Az ünnepség a köz
ség művelődési házában
kulturális műsorral folytatódott, ahol a helyi iskolások
és a hagyományőrző nyug
díjas csoport adtak műsort.
Kép és szöveg:
Bertalan János

A
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Vasutasok Szakszervezete ioo2. február 9-étó1
16-áig sítúrát szervez a lengyel Kárpátokba, a
mintegy 1200 m magasságban lévő Muszynára.

Részvételi díj: .-25.000
Ftt14.000 Ft, amely ma
gában foglalja a síbérletet,
a síoktatást, a biztosítást, a transz
fer, a tolmácskísérő és az úttal kapcsolatos
egyéb kiadások költségét.
Ellátás: teljes ellátás
Elhelyezés: 2 ágyas, fürdőszobás, pótá
gyazható szobákban.
Kiutazás: Egyénileg vagy 2002. február
9-én a Kárpátia expresszel.
Visszautazás: 2002. február 16-án a Kárpátia expresszel.

A jelentkezés a hirdetés megjelenésétől
folyamatos.
Az első részlet (14.000 Ft ) befizetése a
jelentkezéskor, a második részlet (25.000
Ft) befizetése legkésőbb indulás előtt két
héttel.
Jelentkezés, bővebb felvilágosítás Döme
Lászlóné vagy Détári Attiláné kolléganők
nél telefonon vagy írásban.
Vasúti telefon: 01/19-77/157 mellék, vagy
a 01/16-86; postai telefon: 351-7745, 3517743.
Vasutasok Szakszervezete
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Ulésezett
a VSZ Nőbizottsága

A

Nőbizottság november 22én tartotta ülésterv szerinti,
soros értekezletét. A bizott
sági ülés napirendjén a
vasútegészségügy jelenlegi helyze
tének áttekintése, valamint aktuális
érdekvédelmi kérdések szerepeltek.
Munkája során a Nőbizottság mindenkor
kiemelt figyelemmel és érdeklődéssel kísér
te a vasutas dolgozók és családtagjaik egész
ségügyi gondozását, gyógyítását végző szer-

-

,

útján is - sikerült a vasutas
szervezetet
egészségügyi
megtartani a vasutasság szá
mára. A megőrzésben a Vas
utasok Szakszervezetének je
lentős szerepe volt.
A megmaradásnak azonban
ára volt. Az intézményeknek a
vasutasokon kívüli szféra felé
történő megnyitása zsúfoltságot
idézett elő, nem ritka, hogy egy-egy
szakrendelésre (pl. reumatológia, ideg-

...

,

, ,

,
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rontja a vasutasok korábban magas színvo
nalú, jól szervezett ellátását.
A Nőbizottság tagjai -javasolták, hogy a
VSZ vezetése a létrejött felügyelő tanácsokban való részvétel útján is kísérje
fokozott figyelemmel a
jövőben is a vasútegész
ségügy helyzetét. Nem
szabad a vasutasságot
kisemmizni abból az
intézményrendszer
ből, amelynek fenn
tartását, az ott folyó
színvonalas ellátást
lehetővé tevő feltéte
lek megteremtését az
ÖTÁ,n keresztül forint
jaikkal is több évtizeden
át támogatták.
Részt vett a bizottsági ülésen

JELENTOS EREDMENY, HOGY SIKERULT A VASUTAS EGESZSEGUGYI SZERVEZETET MEGTARTANI...
vezet sorának alakulását. A vasútegészsé
gügy helyzetéről Kis Tamás, a VSZ alelnö
ke, az intézményekben folyó szakszervezeti
munkáról Ruhik László, a Vasútegészségü
gyi Intéző Bizottság titkára adott tájékozta
tót.
Az értekezlet résztvevői megállapították:
jelentős eredmény, hogy - ha átszervezések

gyógyászat) való bejutásra 3-4 hetet is vámi
kell. Már nem a régi a hosszú évtizedeken át
oly jellemző bensőséges orvos-beteg kap
csolat sem.
A MÁV Kórház és Rendelőintézet integrá
lása a tapasztalatok szerint nem igazán ho
zott pozitív eredményt, az egyes szakrende
lések megszüntetésére irányuló törekvés

Varga Gyuláné, a VSZ közgazdasági osztá
lyának vezetője is, aki aktuális érdekvédelmi
kérdésekről adott áttekintést. Szólt a Háro
méves megállapodás körüli anomáliákról, a
VÉT-tárgyalások állásáról.
Kollár Sándorné
a Nötagozat vezetö-helyettese
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Járműjavító és Gyártó Kft.

ISO 9001

DIN-EN 729-2
ÖNORM M 7812, DIN 6700

Tevéken sé 'körünk:

• vontató járművek (dízelmozdonyok)
javítása, korszerűsítése, gyártása
• vontatott járművek fövizsgája,
föjavítása, átépítése, gyártása
• 4 tengelyes személykocsik
fövizsgája, átalakítása
• Bz motorvonatok javítása, korszerűsítése
InterPici motorkocsi
és vezérlőkocsi gyártása

•
•
•
•

MVJ

láng- és plazmavágás
nagypontosságú fémmegmunkálás
, ,
szemcseszoras
alumínium- és acélszerkezetek gyártása, szerelése
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halasztotta, hogy utál hálálkodni, s az
a svájci hölgy se ezt várja tőle, erre
anya magyarul lediktálta neki, hogy
mit kell írnia, apa lefordította, a levél
elment, s talán jött is még egy kisebb
csomag, de apa tovább már nem leve
lezett, és a csomagok elmaradtak.
ajnos anyának pontos elképzelé
sei voltak, hogyan kell kinéz
nem. T ízéves koromban vásártolt ne
kem egy rövidnadrágos öltönyt, gumis
nyakkendőt és zöld vadászkalapot, az
oldalán faragott makkfityegővel. Per
sze a jó ruhára vigyáztunk, ezt a jel
mezt csak vasárnap, a templomban
kellett viselnem, ahová a haverok nem
jártak, s aki mégis, azt erre az alka
lomra szintén „hülyegyereknek" öl
töztette a mamája. Az iskolában meg
hordhattam én is az egyenmackót.
e egyszer jöttünk a pesti nagy
mamától, én persze ünneplő
ben, és ahogy leszálltunk a buszról, a
megállóban bringára támaszkodva ott
álltak a fiúk. Anyu egész napi jó
megjutalmazva
magaviseletemet

mon�ta: ,,Maradj csak a kis barátaid
dal!" Ahogy eltűnt a sarkon, kitört a
botrány. A fiúk rángatták a gumis
nyakkendőmet, félig leszakították a
makkot a kalapomról, s végül csak
azért hagytak békén, mert a röhögéstől
biciklivel együtt eldőltek az árokpar
ton. Még a svájci hölgyről kaptam egy
skót mintás rövidnadrágot, aminek
olyan volt a szabása, mintha szoknya
volna. Anya mondta, hogy ez azért
van, mert a skótoknál a férfiak is szok
nyában járnak, vegyem fel nyugodtan.
mikor a skót n�drágomban
megjelentem áz Arpád utcá
ban, a fiúk ismét röhögqgörcsöt kap
tak, hiába mutattam nekik, hogy ez
nadrág, csak szoknyának látszik, és
igenis össze van varrva a lábam
között. Ráadásul nekem tetszett a
skótnadrág, de csak otthon hordtam, s
ha valamelyik barátomat vártam, fel
húztam az egyenklottgatyámat.
Svájcból küldött ruhák már rég
elrongyolódtak, a skótnadrág
portörlőként végezte, mikor a Dani
bácsi először hazalátogatott. Nekünk
akkoriban nem ment túl jól, mert az
egyik iskolaigazgató, akinek, ahogy
anya mondta, ötvenhatban túl nagy
volt a szája, most a klerikális· reakció
leleplezésével igyekezett érdemeket
szerezni. Feljelentette apát, hogy a hit-

Az lvánszky Márta miniszoknyát amit alatta visel, na innen nem bírtam
hordott, pontosabban: az iskolaköpe folytatni az ábrándozást. Hallottam a
nye nem térd alatt, hanem egy icipi nagyfiúktól, hogy ral)devút kell kémi
cit fölötte végződött. Forradalmi tett a lánytól-, szépeket mondani neki.
Minden szünetben a haverjaim röhö
volt, m�m a többi lány szoknyája az
óra alatti fészkelődés során véletlenül gése és az ő barátnőinek harsány vi
vagy netán akarattal maximum addig hogása közepette megdicsértem a
Márta haját, a szemét, mondtam,
.csúszott fel, ahonnan a Mártáé elin
hogy milyen okosan felelt, és rohadt
dult, s haladt egész a combközépig
volt a tanár, hogy csak hármast adott.
vagy talán még annál is tovább. Ezt
Ez volt talán a leghatásosabb, mert
az óramutatóéhoz hasonlóan észre
Mártát nem az eszéért szerettük. Vég
vétlenül lassú mozgást valamennyi
fiú lélegzetvisszafojtva követte. Elő re néhány pillanatra sikerült kettes
ben maradnom vele az iskolaudva
fordult, hogy hiába bámultunk, a
szoknya egész órán meg sem moz
ron. Javasoltam, menjünk együtt mo
dult, máskor csak az utolsó negyed ziba. Én lepődtem meg a legjobban,
órában kezdett felcsúszni, s akkor
hogy igent mondott.
Előre megvettem a jegyeket, előző
meg olyan gyorsan, mintha most
akarná bepótolni az elmulasztottakat.
este a szokásosnál is gondosabban
Addigra már beszedtünk jó néhány · eligazítottam a hajhálómat, s indulás
karót, hisz nemhogy a választ, de azt előtt jól beolajoztam a hajamat, de a
kezelés ellenére szanaszét állt a frizu
sem tudtuk, hogy mit kérdezett tőlünk
rám. Pattanásaimat szomorúan be
a tanár, ettől persze lelombozódtunk,
csak bámultuk magunk előtt a padot, s
dörzsöltem szesszel. Elhatároztam,
mire észre vettük, hogy az Ivánszky
hogy minimum csókolózni fogunk.
Márta csodálatos combjai megint Aztán csak álltam a mozi előtt. Már
fedetlenek, máris megszólalt a csen becsengettek a Híradóra, már kicsen
gő, s ő felállt, a szoknyája meg vissza gettek a szünetre, már elkezdődött a
csúszott. Rájöttünk, ha nem akarunk nagyfilm, közben mintha a Mártát
mindenből megbukni vagy lemaradni láttam volna az utca végén, de nem
az izgalmas látványról, össze kell fog fordult be, csak jó negyedóra múlva
nunk. Figyelő szolgálatot szervez jött, az ellenkező irányból, s az volt
tünk. aki az előző órán felelt az adott az első szava, hogy siessünk, mert
tárgyból az nézte a Mártát, s ha a elkésünk. A jegyszedő néni morogva
szoknya elindult, körbeadott egy rövid
kísért a· terembe, az ilyenek miatt
levélkét, amin az állt: ,,Most!"
fogy ki az elem a zseblámpájából,
Ha az a szoknya egyszer egészen
mondta, s alig-alig villantotta fel,
felcsúszna, s ha a lány levetné azt is vakon botladoztunk a felhólyagoso-

dott linóleumon. Megfogtam Márta
karját, hogy segítsek, s a birtokló
mozdulattól édes bizsergés öntött el,
így a következő huplinál majdnem
egymásra estünk. A hátsó sorokban
· ülők füttykoncertjétól kís_érve végre
befurakodtunk a helyünkre. A Cher
bourgi esernyőket adták, a szereplők
felváltva énekeltek és csókolóztak az
esőben, s amikor a szerelmesek szája
egymásra talált, megpróbáltam át
ölelni Mártát, de ő elhúzódott. Ezt
aztán
gyakran
megismételtük.
Később már csak a kezét. próbáltam
megfogni. Nem hagyta. Ahhoz ké
pest, hogy milyen nyomorultul érez
tem magam, nagyon lassan,
de ahhoz képest, hogy
mire nem jutottam,
iszonyú gyorsan múlt
az idő. . Kétségbe
esett vágyakozáso- '
mai csak növelte,
hogy észrevettem,
Márta szoknyája fel
csúszott, s a combja
hívogatóan világított a
jótékony félhomályban.
Egy nagy elszánással megfogtam a térdét. S ő hagyta. Elöntött a
boldogság. Ahogy a nagyfiúk magya
rázták, lassan észrevétlenül mozdul
tam feljebb. Soha nem látott magas
ságokba jutottam. Hirtelen világos
lett. Mint egy undok vízisikló!, Már
ta lelökte az öléből a kezemet. Nem
kísérhettem haza se, ahogy az utcára
értünk, beszaladt a mozi szomszédsá
gában lakó barátnőjéhez. ,,Ez egy
igazi randi volt?
Most járunk vagy nem járunk?" tépelődtem.

Láss, ne csak nézz!

A West-taliga esete

Ötvenhat decemberében eljött hoz
zánk a Dani bácsi, engem kiküldtek a
szobából, hogy ez most a felnőttek
dolga, és jobb, ha én nem tudok sem
miről. Később csak megtudtam, hogy
a Dani bácsi disszidált, s akkor
búcsúzni jött. Talán már ő is evett a
sajtból, amit az egyháztól kaptunk, s a
konzervdobozra rá volt írva, hogy a
sajt az amerikai nép adománya, s még
évekig ettük.
Dani bácsi Kanadába ment,
mondta a nagymama, ami
Amerikában van, de mégse tiszta
Amerika, s jól van ott, az első kerese
téből már vett is magának egy vászon
nadrágot. Én nem értettem, hogy mitől
olyan nagy dolog egy nadrág, mert az
amerikai sajt után rengeteg ruhát is
kaptunk egy svájci hölgytől, és én
olyan elegánsan öltözködtem akkori
ban, hogy a Jóska azzal cukkolt, a te
apád nem is pap, hanem biztosan sza
bó, ezért van ennyi ruhád. Apának a
csomag érkezése után köszönő levelet
kellett volna írnia, de ő csak húzta-
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Márta szoknyája

A

A

tanbeíratásra agitál. Szó mi szó, apa
mozgósított néhány presbitert, hogy
szóljanak a szülőknek, mikor lehet be
íratni a gyerekeket. A frissen konfir
máltakkal pedig, akik kitettek egy
népes iskolai osztályt, ünneplőben
végigvonult a falu főutcáján a fényké
pészhez, amit az iskolaigazgató tünte
tésnek minősített. Apámért az akkori
békepap felettesei sem rajongtak,
hűséges hívei pedig nálunk is szegé
nyebbék voltak. De a Dani bácsit nagy
szeretettel láttuk vendégül, rendesen
megfogyatkozott a baromfiudvar né
pe, s apa sok értékes teológiai köny
vet ajándékozott neki, mert a Dani
bácsi Kanadában lett pap.
ein hozott ajándékba egy árva
rágógumit, egy darab csokolá
dét se, mert azt mondta, hogy sokkal
jobban járunk, ha majd haza utazása
után küld nekünk csomagot. s· jó
néhány hét múlva jött is a postás, hogy
csomagunk van Amerikából. A papír
ból kiderült, hogy Kanadából érkezett
meg a Dani bácsi csomagja. Csak a
hivatalban vehetjük át, mert előbb
még ki kell fizetni a vámot, s hozzunk
v<llami szállítóeszközt, mert ez akko
ra, mondta a postás. A húgommal
üdvrivalgásban törtünk ki, de a szüle
ink nem örültek velünk mert, a vám
annyi volt, mint apa egyhavi fizetése.
Azért valahogy összekaparták a pénzt,
apa kölcsönkérte a Bálint bácsiéktól a
talicskát, a "húgom meg én lelkesen
kísértük a postára, ahol a vám leszur
kolása után egy jó nagy kartondobozt
kaptunk, amit aztán apa hazatalicská
zott.
rágógumival és a csokoládéval
kapcsolatos reményeimet már
útközben lehűtötte, hogy a vámpapí
rok szerint a küldemény mind ruhane
mű. Otthon aztán kibontottuk a cso-
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Mezó Ferenc

Ebben a rovatban íróként próbáltam
politizálni. Köszönöm olvasóim
egész évi figyelmét. Talán megbo
csátják nekem, ha most frissen meg
jelent könyvemből ajánlok figyel
mükbe egy részletet. Megyőződé
sem, hogy az irodalom is azt szol
gálja, hogy lássunk, ne csak néz
zünk, meg talán közben gyönyörköd
jünk is egy kicsit. -; M.F.
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Lendületes nyugdíjasklub

A

szentesi MÁV „Lendület nyugdí
jasklub" öt esztendőt tudhat ma
ga mögött. A 88 tagot számláló
szerveződés megálmodója és ve
zetője az örökifjú, mindig mosolygós
Mucsi Sándorné, Rózsika, aki fáradhatat
lanul tevékenykedik, szervez, irányít. Az.
évforduló alkalmából november 16-án
Szentesen a vasutas művelődési ház adott
otthont a vidám ünnepségnek.
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Koreai
sebesség
Dél-Koreában folyamatban van
34 vasúti szerelvény gyártása,
amelyek alkalmasak lesznek a
nagysebességű közlekedésre. Az
erre vonatkozó szerződést 1994ben írta alá. Franciaország és Dél
Korea. A franciák vállalták,
hogy átadják a technológiát, és
így a vasút előnyt szerez a közle
kedési ágazatok versenyében.
A nagy sebességre alkalmas
pálya Szöul és Pusan között 412
km hosszúságú. A szerelvények
300 km/óra sebességgel fognak
közlekedni ezen a pályán, ame
lyen 83 alagút van, összesen
közel 189 km hoszszúságban.
Francia részről négyszáz szakér
tő vesz részt a műszaki kivitele
zésben, és a személyzet kikép
zésében. Gyakorlatilag semmi
különbség nem lesz egy francia
és egy koreai szerelvény között.
Az utolsót - a 34. - szerel
vényt 2003. októberében állítják
majd üzembe.
Hajós Béla fordítása

••

kellemes, de a társa
ság, a közösség fel
oldja a házastárs, szü
lő, barát, testvér, gyer
mek elvesztése után keletkezett érzelmi sok
kot, a betegség nehézségeit.
nnek szellemében szerepel a klub tervei
között az énekkar megszervezése is.
Szükség is van rá, hiszen a „Szomszédvár"
Nyugdíjas Színjátszó Kör segített be nagy
sikerrel, fergeteges Csárdáskirálynő kereszt
metszettel.
Dóczi Gáborné vezette dalnokcsapattal
(amelyben 91 éves nyugdíjas is énekelt
és táncolt) a közönség a műsor. végén már
együtt énekelte a jól ismert Kálmán Imre dalla
mokat.
z ebéd elfogyasztása után tombolahú
zást önfeledt nótázás és tánc követte,
melynek iramát igazán csak a „Lendület" klub
táncos lábú nyugdíjasai bírták.
ok-sok egészségben, békességben eltöl
tött nyugdíjas évet kívánunk a klub min
den tagjának!
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Szentes-Bíró Ferenc
Szeged Területi Igazgatóság
Igazgatói Kabinet szervezési fömunkatárs

Osszehangoltan

A

békéscsabai VOKE Vasutas Művelődési
Ház és Könyvtár november 23-án ünne
pelte negyedszázados fennállását. A 25
éves évforduló alkalmára rendezett kul
turális gálaműsort az ifjúsági házban tartották
meg. Jelen voltak itt az alapítók, amatőr kulturá
lis szervezetek, szakkörök, vasutas nyugdíjas
klubok, valamint az éppen Békéscsabán tanács
kozó, hazánkban működő nemzetiségi klubok
képviselői is.

A megjelent mintegy
300 fős vendégsereget
dr. Péter Mihály, a MÁV
Rt. általános vezérigaz
gató-helyettese köszön
tötte, kiemelve a magyar
vasútnak a kultúrában
betöltött szerepét. A
város elismerő oklevelét
Mackó Istvánnak, a
művelődési ház vezető
jének adták át azzal a
méltatással, hogy a
megyeszékhely kulturá
lis életében kiemelkedő
szerepet töltenek be.
Az ünnepi programban nagy sikerrel szerepeltek a
szegedi és szentesi nyugdíjas klubok mellett a helyi
ek is, mint ahogy a szegedi MÁV „Hazánk" énekkara
és a csabai Kistabán Néptáncegyüttes. Fergeteges
közönségsikert aratott a több számmal is szereplő
vasutas fúvószenekar és a zenéjükre látványos tánco
kat produkáló a „A vasút a gyermekekért" alapítvány
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klubvezető - aki az elmúlt évben igaz
gatói dicséretben részesült- beszámoló
jában elmondta: sokfelé kirándulnak, szeretnek
A szegedi nyugdíjas klub vezetöje gratulál
táncolni, tartalmas programokat szerveznek,
a házigazdának
élő kapcsolatban vannak a szomszédos váro
sok klubjaival, de Szentes többi hasonló egye Szentes város polgármestere köszöntötte a
nyugdíjasokat. ,,Iskolaéretté vált a közösség sületével is rendszeresen találkozmondta, majd hozzátette: a város magáénak. Megköszönte többek kö
nak tekinti a klubot, hiszen nem csak
zött Szentes város, a Szentes
p.O
vasutasok lehetnek klubtagok, a köCsomóponti Állomásfőnök
zösség nyitűtt a „civilek" felé is." A
ség és Jendrassik György
1'�\.
neves évfordulót ünneplő klubot köGépészeti Főnökség segít
�G
�t'�\,,
szöntő támogatók, meghívott vendéségét, támogatását.
1,.oSS p.
gek irigylésre méltónak nevezték azt a
zahó Gyula területi
p. � Q\.Ol�,-<
�"'I •
fiatalos lendületet, amely a kis közösf�\.l
igazgató jókívánságait
�
G
séget jellemzi. Példaértékűnek állították
és üdvözletét Molnár József
azt a közösségi szemléletet, mely szerint
humánpolitikai osztályvezető ad
nem szabad egyedül maradni, a magány nem
ta át, majd többek között Szirhik Imre,

sV'- �\.
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A vasutasoknak nem
csak munkájuk közben
kell összehangoltan te
vékenykedniük, hanem
szabadidejük tartalmas
kitöltésével is sokat te
hetnek a közös ideoló
gián alapuló kellemes
és hasznos szórakozás
eltöltésében

diákotthonának
mazsorett csoport
ja.
Az est második
részét a vendégek
ugyancsak emel
kedett ünnepi han
gulatban tölthefték
el. A művelődési
ház előadótermében fogyaszthatták el az állófogadás
finomságait, és része
sei lehettek a hajnalig
tartó táncmulatságnak.
Itt tekinthették meg
egyúttal az intézmény
életét, történelmének
mindennapjait bemuta
tó tablókat, a Vasútmo
dellező Kör „nem min
mindent
dennapi",
tudó terepasztalát és
Cs. Fodor József nyug
díjas vasutas, amatőr
festőművész vasúti tár
gyú életmű-kiállítását.
Az ünnepi est részt
vevőiben újból megérlelődhetett az a tudat, hogy a
vasutasoknak nemcsak munkájuk közben kell össze
hangoltan tevékenykedniük, hanem szabadidejük tar
talmas kitöltésével is sokat tehetnek a közös ideoló
gián alapuló kellemes és hasznos szórakozás eltölté
sében.
Kép és szöveg: Nagy József
0
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Amit az önkéntes
pénztárakról tudni kell

100.000 Ft/hó jövedelem fi
gyelembevételével (kb. nettó
62.000- Ft):
- 2 pénztárra számítva a hoz
.zájárulás mértéke évi 6 4.320
Ft
- 1 pénztárra számítva a
hozzájárulás mértéke
ecember 3-án tartotta meg közgyűlését a Vasutas
évi 32.160 Ft
Ki-ki eldöntheti, hogy
Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénz
A munkáltatói hoz
tár. Ezt megelőzték a területi küldöttválasztó tag
zájárulás összege adó
melyik pénztárba
gyűlések. Mint egyszerű pénztártag vettem részt a
mentes, tehát ebből az
érdemes belépnie
debreceni részközgyűlésen. A tájékoztatót hallgatva gon
összegből adóelőleg
dolkodtam el azon, hogy vajon a kollégák mennyire isme
levonásra nem kerül.
rik a vasutas önkéntes pénztárak működését, szolgál
gyelembevételével
tatásait, a belépés feltételeit. Az ismeretek nélkül
(kb.
nettó Melyik pénztárba érdemes
el tudják-e dönteni, hogy melyikbe érdemes
belépni?
50.000 Ft):
"
belépni, melyikbe lépjenek be?
'
2
pénz, -,r\ tárra számí!- Erre a kérdésre a belépni
1\. ,t\r �
r t..1
, ' �f.
A szakszervezetek a MÁV hoz hozzájárul.
va a hozza- szándékozónak kell a választ
� , �f>O,_
· Rt. közreműködésével (az Ön A hozzájárulás
j lás m�r: megtalálnia. Lenti táblázatban
kéntes Kölcsönös Biztosító mértéke 2001.
ev1 ehhez próbálok . segítséget
Í).\\
..,
.te�ke
Pénztárakról szóló 1993. évi évben a munka
5 .4 6
nyújtani.
XCVI. törvény alapján) mega vállaló
bruttó
- � i J�;A táblázatot figyelmesen
keresetének
lapították a
' :,.-, D.i í>.
tarra szam1t- elemezve, valamint a pénztá
• Vasutas Önkéntes- és 2,68%-a.
va a hozzájáru- rak alapszabályait tanulmá
�C}_�f;.
Magánnyugdíj f.énztárt
lás mértéke évi nyozva ki-ki eldöntheti, hogy
• Vasutas Onkéntes Köl Mit jelent a hozzájá
25.728 Ft
melyik pénztárba érdemes be
csönös Kiegészítő Egészség rulás a dolgozó számára?
95.000 Ft/hó jövedelem lépnie, számára - életkorát,
pénztárt
figyelembevételével (kb. net egészségi állapotát, családi
• Vasutas Önkéntes Köl
Az a dolgozó, aki él a lehető tó 60.000- Ft):
körülményeit is figyelembe
csönös Kiegészítő Önsegélye séggel és 2 pénztárnak a tagja,
- 2 pénztárra számítva a hoz véve - szükség esetén melyik
ző Pénztárt
bruttó jövedelmének 5,36 %-át zájárulás mértéke évi 61.104 pénztár nyújtja a legmegfele
:t-1egállapodás alapján a kapja meg tagdíj hozzájárulás Ft
lőbb támogatást, illetve segít
MAV Rt. - a munkavállalók címén a munkáltatótól.
- 1 pénztárra számítva ·a séget.
választása szerint - három
PI:
hozzájárulás mértéke év·i
pénztárból két pénztár tagdíjá80.000 Ft/hó jövedelem fi- 30.552 Ft
Kiss Tibor
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MILYEN SZOLGÁLTATÁST NYÚJTANAK, MENNYIT, MIKOR, MILYEN ESETEKBEN?
Nyugdíjpénztár
Tagdíj mértéke:

4%
2,68 %
1,32%

Ebből: - munkáltatói támogatás•
- egyéni tagdíirész

A tagdíj felosztása:

-

Fedezeti alap•
Működési költség•
Likviditási alao•

95 %
4%
1%
tagra

A szolgáltatás kiterjed
,

Szolgáltatások fedezeti alapból

-

(Havi tagdíjból mire mennyit lehet
igénybe venni)

-

Várakozási idő*

Nyugdíjazás
esetén
egyösszegű kifizetés, vagy
határozott idejű
járadék

Belégést követő:
10 év
nyugdíjkorhatár
betöltése (max.
3év)•

-

FIZETES
nettó havi
50000 Ft·
3. 200 Ft
2.1 44Ft
1.056 Ft
3.0 40 Ft
128 Ft
32 Ft
felhasználható

3.0 40 Ft

Egészségpénztár

4%
2,68 %
1,32%
90%
9%
1%
tagra és egyeneságbeli
rokonára
- gyógyszer támogatás
- gyógyászati
segédeszköz térítés
- fogászati ellatás
- kórházi ellátás
- táppénz kiegészítés
- gyógyüdülés , üdülés
- egyéb eü szolgáltatás
Belé�st követő:
- 3hónap

FIZETES
nettó havi
50000 Ft
3. 200 Ft
2.1 44Ft
1.056 Ft
2.880 Ft
288 Ft
32 Ft
felhasználható
felsoroltakból bármire
2 .880 Ft

.

VÖKÖP

2,5 %
2,68 %

-

90 %
9,9 %
0,1%
tagra

- születési segély (5 %)
- temetési segély (5 %)
- egyszeri árvasági segély ( I %)
- · betegségi segély ( 12 %)
- kórházi ápolási segély ( I %)
- rokkantsági segély (1%)
- rokkantnyugdijazási segély (1%)
- gyermeknevelési segély (50 %)
Belé�st követő:
12 hónap
gyermeknevelési segély esetén 4
hónap

FIZETES
nettó havi
50000 Ft
2.000 Ft
2.144Ft

-

1.800 Ft
198 Ft
2 Ft
felhasználható
- 90 Ft
- 90 Ft
- 18 Ft
- 216 Ft
- 18 Ft
- 18 Ft
- 18 Ft
- 900 Ft

-

* Csak két pénztár esetében, a munkavállaló választása alapján. A közölt adatok közgyűlési határozatok értelmében 2001. évre érvényesek.

Várakozási idő: Belépést követő - pénztáranként eltérő - időszak, mely alatt a tag szolgáltatásra nem jogosult, azaz ezen idő eltelte után jogosult
kifizetésre. Fedezeti alap: A tag részére szolgáltatásra igényelhető összeg. Működési alap: Amiből a pénztár a működési költségeit finanszírozza
(pi: bér, nyomtatványok, stb.). Likviditási alap: A szervezet folyamatos, akadálytalan fizetőképességét biztosítja.
Nyugdíjkorhatár betöltése (max 3 év): Azt jelenti, hogy ha valaki nyugdíjba menetele előtt 3 évvel belép a nyugdíjpénztárba, nyugdíjazásakor
adómentesen veheti fel a 3 év alatt befizetett összeget.
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A baloldalnak és a
szakszervezeteknek össze kell fogniuk
- hangsúlyozza Dr. Márkus imre

• Az üzemi tanácsi választáskor beszélgetünk.
Milyennek látod az üzemi tanácsok helyzetét,
elmúlt évekbeli tevékenységét?
- A magyar jogrendszerbe 1992-ben beikta
tott üzemitanács-rendszer fontos munkavállalói
jogosult:;ágot biztosít. Gyengéje a mi üzemi
tanácsainknak, hogy a német-osztrák szabályo
zás lényeges elemeit nem vették át. Például az
együttdöntés jogát a munkaerő-felvételről, az
oktatásban-képzésben való részvételről, az elő
meneteli rendszerről. Nálunk ezekről csak véle
ményt mondhatnak a munkavállalók képviselői,
vagy még azt sem. Ausztriában és Németor
szágban az ÜT--k szervezik a sztrájkot, míg
nálunk ezt a törvény kifejezetten tiltja. Többek
között a fentiek miatt sem fogadható el az
Orbán-kormány által mej�ngetett gondolat,
miszerint jó lenne, ha csak UT--k működnének a
munkahelyeken.

• Mindez miként érvényesül a MÁV Rt terüle
tén?
- A MÁV néhány.vezetője az elmúlt hetekben
tartott munkahelyi fórumokon arra buzdított,
hogy független jelöltek kerüljenek be az üzemi
tanácsokba, mondván, hogy őket, mánnint a
vezetést nem képviselik a szakszervezeti jelöl
tek. Ennek az álláspontnak az élharcosa dr.
Péter Mihály úr, aki hat éven át töltötte �� a
MÁV Rt. Központi Üzemi Tanácsának (KUT)
elnöki tisztét a Vasutasok ·Szakszervezetének
alelnökeként. Mekkora pálfordulás ez! A MÁV
Rt. vezetésének még e gyenge eszközökkel fel
ruházott ÜT--k is túl erősek? Nem lenne jobb, ha
a vezetők a munkaköri feladataikat végeznék, és
mindent megtennének a környezetkímélő vasút
megmentése, fejlesztése érdekében?
A VSZ képviselői több száz szolgálati helyre
mentek el az elmúlt hónapokban, ahol azt kérték
a munkavállalóktól, hogy lehetőleg mindenki
menjen el szavazni. A választáson való részvé
tel aránya ugyanis a munkavállalók összefogá
sát, erejét is tükrözi.

• Mi újság a szakszervezetek háza táján? Úgy
túnik, lelassultak az egységtörekvések. Mit tett
a VSZ a szakszervezetek összefogásáért az
utóbbi egy esztendőben?
- A 2000. évi kéthetes vasutassztrájk bizonyí
totta az összefogás szükségességét. 2001. év
elején a VSZ minden MÁV-nál működő, bírósá
gon bejegyzett szakszervezetet meghívott egy
olyan konzultációra, amelynek fő témája a ho
gyan tovább megválas�olása volt. Mi azt indít
ványoztuk, hogy a MAV-nál működő szakszer
vezetek mutassanak példát és próbáljuk létre
hozni a vasutas szakszervezeti szövetséget.
Ezen a megbeszélésen csak azok a szakszer-
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a nagy téttel rendelkező, jövő évi par
lamenti választásokra?

- A magyar munkavállalóknak
véglegesen le kell számolniuk
azzal a szemérmességgel, amely
lyel a baloldali pártokhoz viszo
nyulnak. Az Orbán-Torgyán kor
mány 1998-tól kezdve világossá
tette uralkodása alatt, hogy ők a
Fidesznek behódoló alattvalókat és
az udvarhoz tartozókat képviselik. A
munkának, a saját munkájukból élőknek
nincs becsülete. Lejárt a néhány szakszervezeti
vezető által hangoztatott, a politikai pártoktól
,,egyenlő távolságtartás" ideje.
A baloldalnak, a baloldali pártoknak és a
szakszervezeteknek össze kell fogniuk. Ennek a
magyar nép felemelkedését szolgáló programok
közös kialakításával kell kezdődnie, és annak
ismertetésével, megvalósításával szükséges
folytatódnia. Örülök neki, hogy az MSZP igé
nyelte részvételünket és bevonta a szakszerve
zetek képviselőit a programok készítésének
• És más szakszervezetekkel hogyan alakulnak műhelymunkálataiba. Most láttak napvilágot a
kapcsolataitok?
különböző kabinetanyagok, amelyekből kiol
vasható,
hogy mit kell tenni a 2002-es választá
- A VSZ már a sztrájk alatt együttműködési
megállapodást írt alá a közlekedésben működő, sok után az elszegényedés megállítása, a mun
illetve a KöViM-hez tartozó szakszervezetek kavállalók és a nyugdíjasok jobbléte és bizton
kel. (Postások Szakszervezete, Posta és Hírköz sága érdekében. Az is egyértelmű, hogy csök
lési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, mis kenteni kell a munkaadók és a munkavállalók
kolci tömegközlekedés, Autótaxi Dolgozók adóterheit. Keményen és a legszélesebb körben
Szakszervezete, MAHART, Hajójavítók Szak fel kell lépni a szélsőjobb gyűlöletkeltő, kire
szervezete, MATÁV ágazati szakszervezete és a kesztő politikája ellen.
Meglepő számomra, hogy egyes szakszerve
Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek
Szövetsége). Ez év októberében egy újabb zeti vezetők kéretik magukat az MSZP irányá
együttműködési megállapodásról tárgyaltunk az ba, mondván, majd meglátjuk, a szakszerveze
MSZOSZ-hoz tartozó közlekedési szakszerve tek által képviselt munkavállalói akaratból mit
zetekkel, amely már a szorosabb szakmai, ága vállal fel az MSZP programja, holott ők is tag
jai ezen programalkotó csoportoknak. A VSZ
zati érdekvédelmi együttműködést szolgálja.
Azt szeretnénk elérni, hogy a közlekedésben üdvözli az MSZP azon döntését, hogy nem
működő valamennyi szakszervezet részvételé kíván szakszervezeti vezetőket pártlistán a par
vel - függetlenül attól, hogy melyik konföderá lamentbe juttatni. Az elmúlt évek pártlistás,
cióhoz tartoznak - egy erős, nyomásgyakorlás szakszervezetes ügyletei ártottak mind a szak
ra képes közlekedési szakszervezeti szövetség szervezeti mozgalomnak, mind az egész balol
jöjjön létre. Erről a kérdé�ről az Autonómokkal dalnak. A 2002-es parlamenti választásokon
is szeretnénk tárgyalni. Ugy látjuk, ez a jövő szorosabb összefogásra, egyértelműbb, határo
útja. Ezt azért is szorgalmazzuk, mert így is zottabb kiállásra van szükség ahhoz, hogy a'
késésben vagyunk. hiszen folyik az EU-csatla magyar munkavállaló és nyugdíjas emelt fővel
kozással kapcsolatos közlekedési fejezet tárgya közelítsen és lépjen be az EU-ba. Elsősorban
lása, s ezeken a megbeszéléseken a szakszerve saját magunkat és családunk érdekeit kell vál
zetek részvételét nem igényli a kormány. Sajnos lalnunk és képviselnünk. Egyéni felelősségünk,
az is igaz, hogy néhány szakszervezeti fővezér hogy tájékozódjunk a politikában, és különválo
ezeket a kérdéseket kimondottan egyéni pozíci gassuk a támogatható, valóra ".áltható ígéreteket
ójának átmentése nézőpontjából közelíti meg. A a nyilvánvaló hazugságoktól. Ne higgye el a ta
nár, hogy a Fidesz megfizette a
dolog ezért nem halad a kívánt
vasutast, és a vasutas pedig, hogy
sebességgel.
jól keresnek az egészségügyben.
N A Lássunk át a szitán, hiszen saját
• Hogyan látod a szakszervezeti
sorsunkról fogunk dönteni így
politizálással kapcsolatos felfogást ADÓK ÉS A MUN vagy
úgy. A döntésért majd ön
és magatartást? Milyennek ítéled a
KAVÁLLALÓK
magunkat okolhatjuk.
vezetek nem vettek részt 5-6 már nem létező, de
bírósági nyilvántartásból
nem törölt szakszervezet -,
amelyek már nincsenek.
Sajnos a VDSZSZ sem kép
viseltette magát. A nem repre
zentatív szakszervezetek esze
rint nem tartják fontosnak a szoro
sabb együttműködést. Feltehetően azért,
mert szakértői háttérrel sem rendelkeznek és az
érdekvédelmi munka után sem kapkodnak.
Tőlük az elmúlt tíz évben nem érkezett javaslat.
A VDSZSZ vezetőivel külön is tárgyaltunk.
Felvetettük a szorosabb érdekvédelmi együtt
működés lehetőségét és fontosságát, ám ettől ők
elzárkóztak. Ezek után értelmezhetetlenek szá
munkra a VDSZSZ elnökének az együttműkö
désről szóló nyilatkozatai.

szakszervezetek és a politikai pár
tok kapcsolatát, különös tekintettel

Kárpáti Sándor
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Félelem nélkül élni

A

több mint kétezer magyarországi
civil szervezetet képviselő „Civil
Fórum" országos tanácskozást
tartott a Vasas Szakszervezeti
Szövetség székházának dísztermében.
A tanácskozás témája a civil szervezetek
helyzetértékelése a társadalom szociális, gaz
dasági, foglalkoztatási helyzetéről és egy
közösen vállalható nemzeti egyetértést erősí
tő jövőkép felvázolása volt.
Felkért előadók a civil szervezetek képvi
selői, valamint az egyes témák részkutatásai
nak vezetői neves közéleti személyek voltak.
A nagyszabású tanácskozáson meghívott
vendégként külképviseletek és pártok képvi
selői is részt vettek. A Civil Fórumok tag
szervezeteit több száz vezető tisztsegviselő
képviselte. Részt vett és felszólalt Medgyessy
Péter, az MSZP miniszterelnök jelöltje is.
Meghívást kapott a tanácskozásra Göncz
Árpád volt köztársasági elnök és Orbán Vik
tor miniszterelnök, akik levélben üdvözölték
a tanácskozás résztvevőit.
József Attila szegények sorsáról szóló ver
sét G/auder Viktória tanuló tolmácsolta.
Lóránt Károly kutató közgazdász a „Civil
Szervezetek a magyar gazdasági és társadal
mi átalakulásról" című összefoglaló tanul
mány főbb megállapításaira hívta fel a jelen
lévők figyelmét. A tanulmány összegző meg
állapítása szerint a civil szervezetek úgy
vélik, hogy a privatizációt, a liberalizációt és
a költségvetési megszorításokat kezelő gya-

korlat felülvizsgálatra szorul. Az
átmenet egy évtizede után szükség
lenne számvetést készíteni az átala
kulás eredményeiről, kudarcairól.
Véleménye szerint a szegények sze
gényebbek, a gazdagok gazda
gabbak lettek. Az ipar leépü
lése foglalkoztatási gondo
kat, ellátási zavarokat oko
zott. Kétségét fejezte ki az
egészségügyi és államház
tartási reformok megvalósí
tását illetően is. Mint megál
lapította, intenzíven be kell
vonni a civil szférát a döntések
előkészítésébe.
Sándor László, az MSZOSZ elnöke a „Ci
vil országkép" elkészítésének jelentőségét
méltatva megállapította, hogy az EU Bizott
ság megállapításaival ellentétben a magyar
országi helyzet messze elmarad az EU-nor
máktól mind a foglalkoztatás körülményei,

Többen szóltak az egészsé
gügy, a sportélet válságá
ról, működési zavarairól,
ezek káros hatásait
sorolva.
Feszült figyelem kí
sérte a gyermekek, az
ifjúság és a fogyatéko
sok helyzetét elemző elő
adást. E téma előadója sze
rint - bár vannak eredményre
vezető intézkedések- sok a dicsek
vés, miközben a jószándékok
többsége nem valósul meg. Nyo
matékkal hangsúlyozta: ,,ember
számba kell venni a fogyatékoso
kat éppen speciális helyzetük mi
att". A fogyatékosügy nem elsősor
ban szociális; hanem szakkérdés, ezért
komplexen kell vele foglalkozni- mondta az
előadó · Mádai Mónika, rokkantkocsijából
szólva.
Horváth Aladár, a Roma Alapítvány elnö
ke szemléletváltozást sürgetett a cigánytársa
dalommal szemben. Mielőbbi intézkedésre
van szükség a társadalom jelentős hányadát

A civil kurázsira nagy szükség van
biztonsága, mind pedig a szociális ellátások
és a társadalmi párbeszéd tekintetében. Véle
ménye szerint a rendszerváltás veszteseire
kevés figyelmet fordít a kormány. Bírálta az
„ennek így kell lenni" elméletet. Kemény
szavakkal illette a munkaerő „kizsigerelé
sét''.
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képező romák helyzetének javítása érdeké
ben. Szolidaritást vár a hajléktalan, munka
nélküli, sokgyermekes cigányság iránt,
hiszen magyarok ők is, és zömmel a szegé
nyek nagy táborában élnek. Lakhatási, foglal
koztatási, egészségvédelmi és egyenrangú
állampolgári jogokat kért. Szenvedélyes
elmarasztaló észrevételek hangzottak el más
előadóktól a kormány jobbratolódásával, az
egyházak politizálásával, az igazságügy gya
korlatával kapcsolatban. A Jogász Egyesület
képviselője a társadalom rendszeres tájékozta
tását ígérte a nagyobb nyilvánosságot érdemlő
kérdésekben. Medgyessy Péter, az MSZP
miniszterelnök-jelöltje fontos társadalmi szer
vezetnek tartja a Civil Fórumot. A civil kurá
zsira ma igen nagy szükség van, mondta.
A terem feliratát: ,,Félelem nélkül élni"
nagyon aktuálisnak tartja, van ugyanis mitől
félni. Van, aki munkahelyének elvesztésétől,
a nyugdíjasok az élelmiszerárak, a közműdí
jak, a gyógyszerárak emelésétől, és vannak,
akik a kirekesztéstől félnek, nem indokolatla
nul. Mint megjegyezte, a civil társadalom
tartja fenn és el az államot, éppen ezért is kell
beleszólást kapnia az állam működtetésébe a
társadalom egészéért és egészével. Nem
demokrácia az, ahol figyelmen kívül hagyják
az ellenzéket, mondván: nélkülük is működik
a parlament. Ígérte, hogy szolgálni, nem ural
kodni kíván az MSZP győzelme után, vállalva
az ország gondjainak csökkentését, orvoslását.
A civil szervezetek segítsék, ellenőrizzék
és kérjék számon a hatalom gyakorlóitól ígé
reteik végrehajtását, és ne váljanak kiszolgá
lóivá ·politikai áramlatoknak, pártoknak hangsúlyozta Medgyessy Péter.
Hegedűs Károly
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1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 37.
Tel.: 301-0670; 301-0671, 475-0707; fax: 102-es mellék

• Önök most megérkeztek az
egyik végállomásra, vagy folyta
tódni fog ez a közös utazás?

ten korábban nem volt kidol
gozott közép- és hosszú távú
stratégia, így akkoriban jövő
képe sem lehetett az itt dolgo
zóknak.Ma már 111.ás a helyzet.
Első pillanattól a �gfontosabb
célkitűzésem az volt, hogy
munkatársaimmal új szemléle
tet próbáljak elterjeszteni eb
ben a társaságban. Arra is fi
gyeltem, hogy a szolgáltatása
inkat a vasutasok, hozzátarto
zóik és a civil betegek számára
egyaránt elérhetővé tegyük. Ez
a munka ma sem könnyű,
hiszen úgy kell megőrizni a
meglévő szakmai értékeket,
hogy közben folyamatosan
javítani, bővíteni kell az ellátá
si kört. Ehhez nélkülözhetetlen
volt a kht. Szervezeti és Műkö
dési Szabályzatának módosítá
sa, így gazdaságilag ma is töb
bé-kevésbé önállóak a szervezeti egységeink.Fekvőbeteg
kapacitásunk a korábbi
évek szintjén maradt, ná
lunk nincs ágyszám-leépí
tés, a járóbeteg-szakellá
tás rendelkezésre álló ka
pacitása pedig bővült.
Munkánk során új
belső
elosztási
rendszert alakí
tottunk ki. A köz
ponti takarékos
sági intézkedése
inknek köszönhe
tő, hogy - ellentét
ben sok egészségügyi
intézménnyel - a mi dolgo
zóink idén is karácsony előtt
megkapják 13. havi fizetésü
ket.A most aláírt új Kollektív
Szerződés hosszú távra, a ko
rábbiaktól eltérő keretek kö
zött rendezi a munkavállalók,
illetve a munkáltató jogait és
kötelességeit.

· - Jó érzés, hogy a korábbi
időszak - néha már-már fel
elentős állomáshoz érkezett a Vasútegészségügyi Köz
oldhatatlannak vélt - nézetkü
hasznú Társaság vezetői és a reprezentatív vasutas szak
lönbségei ellenére sikerült az
szervezetek (Vasutasok Szakszervezete és a Vasútegész
év végi ünnepek előtt megte
ségügyi Dolgozók Szakszervezete), mint a munkavállalók
remteni az Új Kollektív Szer
érdekképviselői között még 2001. június 28-án megkezdett tár
ződés aláírásának. előfeltétele
gyalássorozat. A Társaság jogelődje által megkötött - ma már
it. A megelőző tárgyalássoro
sem szerkezetében, sem tartalmában - nem alkalmazható külö
nálló Kollektív Szerződé�eket végre felváltotta az egységes szer
zaton a Vasútegészségügyi
kezetű, jogharmonizált Uj Kollektív Szerződés, melyet a résztve
Köz�asznú Társaságot - raj
vő Felek - öt hónapos kemény, elvi és gyakorlati vitáktól sem
tam kívül - a jogi képviselőnk
mentes egyeztetés után - 2001. november
és Kammermann Csaba gazda
30-án aláírtak. Dr. Kovács Lajos, a Társa
sági igazgató; a Vasutasok
ság. ügyvezető igazgatója lapunknak
Szakszervezetét az egészség
adott interjújában „újabb jelentős
mérföldkő"-ként értékelte az alá
ügyi intézőbizottság titkára, a
írás tényét és ismertette azt a
VSZ jogi képviselője és egyes
folyamatot,
amit ez az esemény
témák felelőseként változó
jelent az általa irányított szerve
további személyek; a Vasút
zet életében.
egészségügyi Dolgozók Szak
szervezetét az ügyvezető alel munkáltató és a munkavállalók
nök, a VEDOSZ jogi képvise közti tárgyalásos egyeztetés..
lője és más meghívottak képvi
selték. A munkáltató és a mun • Milyen további lépések követ okán
indo
kavállalók képviselői között keznek?
egyetértés alakult ki, hogy a
- A 2001. december l -jén k o l a t l a n
VKHT és munkavállalóinak hatályba lépett Új Kollektív pénzügyi alapkép
megváltozott jogállására tekin Szerződés aláírói nem kíván zést, mert a munka
tettel a közalkalmazottak jog ták végérvényesen lezárni az helyek biztonságá
állásáról szóló törvény helyett egyeztetési folyamatot, ezért nak megőrzése fonto
az időközben hatályba lépett új egyfajta automatizmust indí sabb a számunkra.
Munkatörvénykönyv rendelke tottak útjára: minden év első • Ön immár több ,mint egy éve irá
zéseit kell figyelembe venni. negyedévében kerülnek sorra a nyítja a Vasútegészségügyi Kht
A munkáltató által nyújtott bértárgyalások, valamint a munkáját Mennyire érzi, hogy a
szociális juttatások tárgyalása .. szervezeti egységek vezetői és Társaság gazdasági eredményei
kor nem hagytuk figyelmen az érdekképviseletek helyi ve erósítik munkavállalóik jövótuda
kívül a Társaságunk taggyűlé zetői is tovább tárgyalnak A tát?
se által elfogadott idei üzleti munkáltatói jogkörrel felruhá
- Úgy alakultunk költségve
terv előirányzatait sem, és zott helyi vezetők a „Helyi tési _intézményből gazdasági
sikerült a tárgyalópartnereink Függelékek" megkötésére 45 társasággá, hogy ezen a terüleD.G.
kel megértetni, hogy csak a napot kaptak. Abból az alap
Vasútegészségügyi Kht.gazda elvből indultunk ki, hogy a
Vasútegészségügyi Közhasznú Társaság vezetése kiemelt
sági teljesítőképességének fi munkavállalókat továbbra is
figyelmet fordít a vasútegészségügy hagyományainak meg
felelő magas szintű ellátás biztosítására. Ennek érdekében
gyelembe vételével vállalha megilleti a Társaságunk ered
tunk pénzügyi kötelezettsége ményességének növelése érde rendszeresen lehetőséget nyújt dolgozói számára a legfrissebb
ket.
kében kifejtett közreműködés szakmai ismeretek és tapasztalatok megsz�rzésére.
A tárgyalások végeredmé honorálása, amit időszakos ju
kedvező visszhangra talált korábbi események után legutóbb
nyeként mindkét fél elmozdult talom formájában korábban is
a Társaság széles tevékenységi körébe tartozó fontos szakte
a kezdeti álláspontjától, ezért elismertünk, s nem kívánjuk az
rület képviselői részére rendeztek Szakmai Napot. A fogásza
sikerült kiegyensúlyozott, ará egyéb juttatásaik folyósítását ti ellátás mind az alap-, mind a járóbeteg-szakellátáshoz kapcsolód
nyos és minden részletében (például az egészségügyi köz va kiemelt szakmai figyelmet érdemel. A Társaság keretei között
kétoldalú megállapodás-cso alkalmazottakkal azonos mér működtetett fogászati rendelések az egész ország területén hozzá
magot tető alá hoznunk. Meg tékű pótlékrendszert) sem kor férhetőek. A közelmúltban átalakult finanszírozási rend nemcsak a
gazdasági társaság szempontjából jelent fordulópontot a tevékenyítélésem szerint a mostani alá látozni. Következetesen el . ség eredményességének megítélésében, hanem az olvasóink által
írás valóban jelentős állomás, akarjuk azonban kerülni a eddig elhanyagolt, problémák népegészségügyi kihatásai sem mel
de korántsem ér ezzel véget a gazdasági teljesíthetetlensége . !ékesek.
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Mikulásfalva·

Harmadik alkalommal indult el idén a
Mikulásvonat az ország nagyobb városaiból Budapestre, a Magyar Vasúttör
téneti Parkba, Mikulásfalva
áliomásra. A Mikulás-kü
lönvonatok naponta 600
kisdiákot szállítottak a

vasút nosztalgia-járműveit, eszközeit
bemutató parkba, ahol a gyerekek felmehet
tek a gőzmozdony vezetőállására, kipróbál
hatták a kézi hajtányozást, és még nosztal
gia-motorvonatozhattak is.
December 4-e és 13,a között az ország
nagyobb városaiból (Szeged, Kiskunhalas,
Békéscsaba, Nyíregyháza, Győr, Eszter
gom, Balassagyarmat, Eger, Salgótarján,
Záhony, Szombathely, Zalaegerszeg,
Veszprém, Pécs, Kaposvár, Szek�zárd és
azok környékének iskoláiból) mintegy
hatezer kisgyermeket szállítottak a Vasút
történeti Parkba. A Mikulás minden gyer
meket ajándékkal várt, a puttonyból övtás
ka, puzzle és csokoládé is előkerült. A
mintegy három és félórás látogatás alatt a
gyerekcsoportoknak szakavatott felnőtt
kísérők mutatták be a járműveket, vasúti
eszközöket. A gyerekek a fordítókorongot
is kipróbálhatták és terepasztalokon robogó
vonatokat szintén láthattak.
December 4-én ünnepélyes keretek köze
pette várták az első Mikulásvonat megérke
zését a vasút és a nosztalgia park vezetői,
előtte a RÁBA Járműipari Holding Rt.
vezérigazgatója a Vasúttörténeti Park részé
re egy felújított M38-as dízelmozdonyt és a
B701 pályaszámú Balaton nevű motorvo
natot adott át, majd a körfútőházban kiállí
tott Budapest Keleti-pályaudvar 14 méter
széles és 6 és fél méter magasságú kicsinyí
tett makettjét avatták fel.
A MÁV Mikulásvon,at akciójá�' , i ·
ban részt vett a �AV Nosztal��
gia Kft. és a MAY Utasellátó
r-,- �.
Rt. is, akik teával, kaláccsal
és kakaóval látták vendégül
a gyerekeket és kísérőiket.
Bertalan János

VÍZSZINTES: 1) Meg
fejten dő; 2) részben tejbe
- német névelő - becézett
női név; 3) hatalmas víz, Megfejtendő, - sugár;
4) hidrogén - túlzásban van,
- kör 5) függeszt; - éles
hangot ad; 6) fájdalmas
hangot hallat, - tűzhányó, téli csapadék; 7) hangtalan
inga, - autó márka, - üt; 8)
sütő népiesen, - autómárka,
- török férfi név; 9) meg
szólítás, - nikkel, - sérült

nyuszi!; 10) igénylem; 11)
kerti szerszám, - római 50,
- keleti uralkodó, - kén,
cink vj.; 12) genetikusunk
monogramja, - adat ango
lul, - kávéház egyneműi;
13) balkezesség, - kábító
szer. féleség,
FÜGGŐLEGES: 1) káli
um vj. - Megfejtendő; 2)
Levele (német), - számnév
(vissza), - töredéke; 3) Ír
tánc, - Pest .m. község, lónév, - latin kötőszó; 4)

eltökélt, - török rang, mező (ang.), - kérdőszó; 5)
vegyjele ZN, - személyes
névmás, - adress, - némán
lök!, - arzén vj.; 6)
Megfejtendő; 7) kerámia
fúvóshangszer, - ... san
(ázsiai heység) mag része;
8) nátrium vj., - római 104,
- előlép; 9) ittrium, torium
vj., - átirányítás; 10) vízi
növény
A rejtvényt Bánszegi
József készítette

2000 Szentendre, Kondor Béla u. 7. T/F.: 26 313-105

Kellemes karácsonyi
ünnepeket
és boldog új esztendőt
kívánunk
minden kedves
partnerünknek!
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