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k t e l t  Eln6k h! 
A Mozdonyvezetok Szakszervezete, az hltala kkviselt munkavhllal6k krdekeinek szem elott tartkhval megbizhato, 
ks hiteles partnerktnt vkgzi munkhjht a h v  Rt-n beliili munkaiigyi kapcsolatok terkn. Ta lh  a legtobbet tette a 
f e b d r i  meghllapodkok lktrejottknek erdekkben, de &pen ezkrt aggodalommal tolti el a MOSZ Ogyviv6 Bizott- 
shght az a tkny, mely szerint gyakorlatilag megszakadtak a thgyalkok a Vasi~ti krdekegyezteto Tanksban a mtmkdl- 
tat6, 6s a hhrom reprezentatlv szakszervezet kozott. 
Az dltalunk kkpviselt munkavhllalok krdekkben arra hivjuk fel Elnok ~r figyelmkt, hogy tegyen meg mindent a 
munkaiigyi kapcsolatok normalizhlha krdekbben . 
A Vasuti krdekegyezteto Tanhcs Ogyrendjknek 2. pontja azt irja: ,,a VET feladata, hogy a munkhltath Cs a reprezen- 
tativ szakszervezetek, kiilonosen e forumon rendezzkk 6s fejlesszkk a hhllbzati szintii munkaiigyi kapcsolatokat, 
valamint vhlaszt 6s megoldfist taldljanak a vashti munka vilhghnak szerepliiit krinto atfog6, valamint alapvet6 gaz- 
dashgi-, jovedelmi-, szocihlis 6s munkaiigyi khdkseire". Az itt felsorolt tkmakijrok a h~ Rt. mbdositott Szervezeti 
6s Miikodksi Szabhlyzathban az dltalinos vezkrigazgatb-helyettes tevkkenyskgi korkbe tartoznak. A hivatkozott 
ogyrend 5. pontjhnak 3. bekezdkskben az szerepel, hogy a VasGti hdekegyeztet8 Tanhcs thgyalkain a munkhltat6i 
oldalt a MAV Rt. vezCrigazgat6ja, vagy a szemklyiigyi vezCrigazgat6-helyettes vezeti. 
Tekintettel arra a koriilmknyre, hogy az Ogyrend elfoga&shk idejkn mkg nem lktezett az altal5nos vezkrigazgatlb- 
helyettesi poszt, ezkrt iitkiizni ldtszik a meghivatkozott SZMSZ a V&T Ogyrendjkvel. 
A Mozdonyvezetok Szakszervezete krtkkelte a hhromkves meghllapodk idoarhnyos teljesftkstt, a meghllapitbokat 
szives figyelmkbe ajhnljuk. (Mellkkelten megkiildjiik.) 

nsztelt EIrt iik or! 
A fentiek alapjan krtheto, hogy fontos munkavhllaloi krdek fl1zodik a mtnkaiigyi kapcsolatok rendezettskgkhez, de a 
rendezettskget nem nklkiilozheti maga a mtmkhltatb sem, ezbrt nyomatekosan felhivjuk Elnok ~r figyelmbt arm, hogy 
a fenti ellentmondhsok megsziintetbe mellett a munkhltat6 dllitsa helyre a Vasuti hrdekegyezteto Tanhcs miikodbtt. 

A MOSZ Ugyviv6 Bizottstiga nevtben 
~dvozlettel: 

Dr. Borsik Jdnos iigyvezeto" alelnok 
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trukkj e 
A piarpoliti kAban jeleskedd korminytdl 
6rtheto" persze, hogy mdr k6t 6vvel a vh- 
laszt6sok eldtt beinditja kampiinydt, Ha 
bos6ges addkedvezmenyt ig6r a munka- 
jovedelemmel rendel kezo gyerekes vrilasz- 
t6polgdroknakr addmentes beruhszast a 
kisvtillal kozdknak, a tb-j6rul6kok csokken- 
tes6t a nagyv5llalatoknak, m6ltflnyos be- 
rezest vBgre a kozalkalmazottaknak, a lo- 
jalithst honordld jovedelmet a koztisztvi- 
seldknek, a sorp6nznel kicsit tobb mini- 
mtilbert, az inflAci6t meghaladd nyugdij- 
emelest, alacsony kamatli laksshitelt a 
magas jovedelmfieknek, Allami megrende- 
lest magyar 6pitdanyag-termel6knek. Aki 
kimaradt a sorbdl, azt vagy Bn felejtettem 
ki v61etleniilr vagy a polgari kormhny 
- szGnd6kosan. 
Szer6ny becslesem szerint az6rt a tsrsa- 
dalom ketharmada kap valamit, ig6retben 
legaldbbis. Van ugyanis egy bevdlt trukk, 
a meglepet6s-inflAci6, amit - Bokros utSln 
szabadon - az Orban-kormdny mar az id6n 
is kiprbbAlt. A 6-7 sz6zal6kos infldcidra 
tervezett koltsegvet6sen 8s az ehhez iga- 
zitott kozszolgAlati bereken mar eddig 
vagy szZizmilli6rdot megspdrolt a kor- 
msny, 6s meg tobbet fog, ha - amint a 
szeptemberi valddi meglepetes utsn 
felt6telezheto a tenyleges inflscid meg- 
kozeliti a tiz szAzal6kot. 
A 2001. 6vi kolts6gvetes 5-7 szhzal6kos 
infl6ci6s progndzisra alapozddik (a 2002. 
6vi 4-6 szAza16kosrar bdr err61 beszelni 
sem krdemes). Ami praktikusan azt jelen- 
ti, hogy jov6re 6 szSlzal6kkal szamoltak a 
terv k6szitoi. Ezzel szemben a fuggetlen 
eldrejelzdk a legjobb esetben is 8 sz5za- 
lekos inf l ic idt jdsolnak. Igy a kormany a 
kolts6gvet6si bevetel legaldbb 2 szAzal6- 
kanak megfeleld jovedelmet tarthat visz- 
sza ljjfent sa j i t  rendel kez6s6re1 mikozben 

a kiadasi oldalon csak n6hAny inflAci6hoz 
kotott t6tel emelliedik, a tobbi a terv sze- 
rint alakul. 
Tartok to"le, ma mar hiBba dorzsolik tenye- 
ruket a fineszes tervez6k. Egyszer el lehet 
sutni az ilyen trukkot, tobbszor csak a 
hulydknek. Most m5r mindenki resen lesz, 
berek, 6rak kalk'ult5lAsakor egyardnt. ES 

nemcsak a kozszf6ra1 hanem a magan- 
szektor is, ami elegendd kereslet mellett 
meg foljebb tornsssza majd az Arszinvo- 
nalat. Kereslet meg lesz doszt, hiszen eb- 
be a konjunktljra mellett a kolts6gvet6si 
k~ltekezes is besegit. A magasabb inf l i -  
ci6va1 6s a minden kalkulAci6 szerint rom- 
16 kulsd egyensljllyal a m i  remenyeink is 
elsziillhatnak. Arra vonatkozdan legalhbb- 
is, hogy megerdemliink v6gre h6t b6s6- 
ges esztenddt. Vagy a mifajtdnknak ot  is 
elkg?! 
Mentseget majd lehet persze talslni. A v8- 
gyainkat hiaba felkorbicsoldk felidezhetik 
majd Thomas Mannt, aki a fAra6 Alma 6s 
az 6lomfejt6 JClzsef v6delmeben ezt irta: 
'A jdslat teljesiilf - ez persze kdtsdgtelen. 
De eleve pontatlansdggal teljesiilf Bs nem 
szd szerint kiszdmitottan.  let Bs valdsdg 
mindig megtart bizonyos ondlldsdgot, 
amely nBha olyan messzemeno", hogy a 
jdslat ma'r alig vagy hppen csak fblismer- 
het6 benniik." ugy vblem. hogy a sajst 
b6ruket illetoen az6rt mAr nem olyan 
meg6rto"k az emberek, mint a bibliai tsvla- 
tokban, s igy az ir6 tovdbbi szavait mar 
kev6ss6 veszik magukra: "Nekun k azon- 
ban olyan korral 6s olyan emberekkel van 
dolgunk, akik a legjobb szand6kkal van- 
nak eltelve, hogy a teljesiil6st pontat- 
lansiigiiban is elismerj6k". 

Forrds:  let ds lrodalom 
Vdrhegyi E V ~  






























