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Az
elmúlt négy év ér -
dekvédelmi ese-
ményei közül fon-
tos kiemelni, hogy
át rendeződtek a
súlypontok a tár-

gyalások folyamatában.
Ré gebben a vállalati szin-
tekre kiterjedő foglalkoz-
tatási feltételekkel kapcso-
latos megállapodások (Kol -
lektív Szerződés, bér, vbkj)
esetenként késhegyre me -
nő vitái klasszikusan a VÉT
tárgyalások keretében zaj-
lottak. Ha az adott kérdés-
ben nem sikerült kompro-
misszumot kötni, akkor a
vállalat és a szakszerveze-
tek vezetői zárt körben
egyeztek ki egy mindkét
fél számára elfogadható
eredményben.

Az érdekegyeztetési fo -
lyamat na gyon megválto-
zott. Megfordult a trend: a
főbb pontokban előzetes,
esetlegesen megállapodás-közeli
egyeztetés folyik a legmagasabb
ve zetői szinten – vállalat, szak-
szervezet –, majd következik a
részletek finomítása a többszerep-
lős tárgyalóasztalnál.

A közmondás szerint az ördög a
részletekben rejlik. Ezzel arra uta-
lok, hogy az említett, megválto-
zott tárgyalási formában nem
mindig sikerült megfelelő és hatá-
rozott tárgyalási erőt felmutatni,
illetve eredményt elérni. Meg kell
fontolni, hogy visszatérjünk a ha -
tékonyabb és már kipróbált for-
mához.

A forgalmi szakmai terület talán
az egyetlen kivétel, ahol más gya-
korlatot folytatok. Érdekvédelmi
ta pasztalatomnak és felkészültsé-
gemnek köszönhetően a különbö-
ző foglalkoztatást segítő munkál-
tatói intézkedéseket sikerült kellő
időben tagjaink számára előnyö-
sen alakítani. De MÁV Zrt. ügyvi-
vőként több holtponton lévő
ügyet is sikerült előmozdítani,
megoldani vagy megoldás-közeli
ál lapotba hozni. Ebben nagy része
van a testület megalapozott szak-
mai tu dásának, valamint intenzív
és határozott tárgyalási módszeré-
nek. Va jon szakszervezetünk mű -
ködési te rületein az érdekvéde-
lemben ez mindenütt elmondha-
tó? Ismereteim szerint nem iga-

zán. Én ezen szeretnék változtat-
ni.

Meggyőződésem, hogy ma már
nem elég hangoztatni a szép, de
üres szavakat, és nem vezet ered-
ményre a jól fésült, ám erőtlen
párbeszéd a munkáltatóval. Az
igazán eredményes érdekvédelmi
alelnöki munka feltétele a vezetői
rátermettség. 

A határozott fellépés, a megfele-
lő érvek logikus felépítése, az
összefüggések ismerete, az adódó
lehetőségek felismerése vezet
eredményre a tárgyalások során.

Számomra azonos szintet képvi-
selnek tagtársaink problémái és a
különböző munkáltatói szerveze-
tekben naponta megjelenő foglal-
koztatási nehézségek. Mindkettőt
meg kell oldani, lehetőleg azon-
nal. Ehhez minden eszközünk
megvan, csak tudni kell élni vele.
Felkészült területi vezetők, szak-
mai képviselők, kimagaslóan kép-
zett szakértők és jogismerők segí-
tenek a megoldásban, azonban
szükséges a megfelelő koordiná-
ció, és az együtt gondolkodás.

Ezek együttesen vezetnek siker-
re tagjaink megvédésében, és a
kollektív eredményekben egya-
ránt.

Nagyon sok megoldásra váró fel-
adat áll előttünk. Igaz, hogy ezer-
felé tagozódott a vasúti közleke-

dés végrehajtói, támogatói
és szolgáltatói te rülete, de
számomra az itt dolgozó
ta gok továbbra is egy kö -
zösséget alkotnak, egy cél-
lal, a Vasutasok Szak szer -
vezete védelme alatt.

Érdekvédelmet minden-
kinek, mindenkor! Per-
sze, elsősorban tagjaink-
nak.

Nagyon fontos az együtt-
működés, amely tisztele-
ten, el fogadáson és a másik
tudásának elismerésén ala-
pul. 

Természetesen megér-
tem a „ki, kivel” gondolko-
dást és szándékot is, de

erre ott vannak a társkereső olda-
lak. Nem akarok és nem is fogok
beállni a „mindenütt és minden-
kor csak én számítok” filozófiát
követők soraiba.

Az érdekvédelem napi kihívásai
sok esetben nagyon egyszerűen
megoldhatóak, de rengeteg olyan
ügy kerül a szakszervezeti érdek-
védelmi csatornákba, amelyet a
munkáltatónak hivatalból meg
kellene oldania. Vagy azért, mert a
szabályok előírják, vagy azért,
mert a munkaadónak is tudnia
kell, hogy a dolgozó akkor teljesít
a legjobban, ha jól érzi magát a
munkahelyen, munka közben. Az
érdekvédelemnek ez a része sok-
szor monoton, és néha idegesítő-
en érthetetlen, de én nem adom
fel. Soha. 

Nem állítom, hogy nem veszí-
tem el a türelmemet, ha a dolgok
lassan haladnak, s ezért késik egy
probléma megoldása, de meggyő-
ződésem: az érdekvédelem, har-
cos, határozott és erőt sugárzó
tisztségviselőket igényel. Akik is -
mernek, azt mondják, én ilyen va -
gyok.

Szeretném tudásomat és felké-
szültségemet a Vasutasok Szak-
szervezete valamennyi tagjának a
szolgálatába állítani.

S z a b ó  G y u l a

Szabó Gyula
J o b b  é r d e k v é d e l e m  k e l l !
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