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nsztelt Kongresszus, Holgyeim &S Uraim, Kedves Vendggeink! 

Par h6nappal ezelott mdg kktsegeim voltak, hogy 
nyugodt koriilmenyek kozott, meltosaggal le tudjuk-e 
zhrni a Mozdonyvezetok Szakszervezete elmult idosza- 
kanak tevekenyseget, 6s meg tudjuk-e alkotni a 
kovetkezo nCgy 6v szakszervezeti programjat. 

A kulso felthtelek pozitiv valtoha, most egy tiinik, 
remCnykedCsse1 tolthet el benntinket. 

Megsziinni Iatszik az a kormhyzati akarat, amely a 
szakszervezetek CS a szakszervezeti szovetskgek el- 
lehetetlenitkset celozta, 6s t a l h  elmclt a MAV Rt. 
menedzsmentjknek, meg a fenti shdbkon  is tiilmu- 
tato, a vasutas szakszervezeteket - igy a Moz- 
donyvezetok Szakszervezetkt is - megsemmisiteni 
igyekvo szhndeka. 

Kiss Laszlb, a MOSZ elnake 
~ r r ~ n -  n r 2 r \  . 

Mi az unnepelyes hangulati kongresszusokat szeretjiik. 
Nem mehetiink el azonban szd nelkiil a a v  Rt. volt vezetoinek magatartitsa mellett, amely az elmult evek 

soran megsziintette a korrekt munkaiigyi kapcsolatokat, lenull6zta az erdekegyeztetks addigi mechanizmusait, 
CS tagadta a kollektiv megallapodAsok sziikseget CS fontossagat. 

Ezek az urak dicstelenul kknyszeriiltek tiivozni a vasct 61er61, am az erkolcsileg elfogadhatatlan, tobb tizmil- 
lib forintos v6gkielCgitdsuk, soha nem me10 nyomokat hagyott a mozdonyvezetok 6s a vasutas munkavallalok 
gondolataiban. 



A MAV Rt. vezetbe 6s a vasutas munkavdlaldk 
k6ziStti bizalom 2002-re megszunt. 

Az uj menedzsmentnek - sok m h  egyCb teendoi 
mellett - ennek a bizalomnak a vissdllithsa t a lh  
az egyik legfontosabb feladata. 

Fel kell hivnunk a figyelmet arra is, hogy nern csak 
a a v  thvozott els6 s z h i i  irhyit6i, hanem a szak- 
igazgatoshgi CS a fan6ksdgi szintii vezetok is szorgal- 
masan rongaltik az addigi munkaugyi kapcsolatokat, 
CS 6k meg ma is a a~ Rt-nB1 dolgomak. Hiiiba volt 
a Vasiiti ~rdekegyezteta T d c s  k6zos nyilatkozata, 
mely szerint minden szinten kivhatos vissdllitani a 
j6 egyiittmiikliddst, ennek nyomait a MhiV hhlbzatiin 
rna m6g nern tapasztaljuk. 

Sok serelmet hordozunk magunkban. 
ElCg itt csak a munkakijriilmenyek javitbsit, a von- 

tat6jirmuvek vezetiiallbhak korszeriisitCsdt szol- 
gAl6 megallapodhok sorsat feliddzni. 

A MV Rt, a Gep6szeti Szakigazgat6siig az e me@- 
lapodiisbd fakado kCitelezetk5gCt csak rhzben tel- 
jesitette. A 2001/2002. Cvi egyeztet6sek s0rA.q az el- 
maradAsok @ t l h h  a munkAltat6 hajland6sAgot nern 
mutatott, uj, modositott hathridoket eloir6 megal- 
l a m  megkot6dtiil pedig a Gdp6szeti Szakigazgatd- 
S& elzhrkozott. A Mozdonyvezetok Szakszervezete, 
mint sok m& kollektiv megdlapodbt Crintii kbrdhben, 
ebben is a b'r6s&+ utat kenyszeriilt vAlasztani. 

MegemlithetnCm mCg a mozdonyvezet6k foglal- 
koztatilshak anomhliait, a bkendszer hibyat, a 
foglalkozits-eg6szsCgugyi alkalmassAgi vizsgalatok 
ellentmondbait, a Kollektiv SzerzirdCs be nern tartott 
rendelkezeseinek sortit. 

De phr 6rara a multat felejtsiik el! 
Mint emlitettem, az uj vezetdssel va16 eddigi thr- 

gyalbaink bizakodassal toltenek el benniinket. 
Remelem, a kdsobbiekben sem fogunk csalatkozni. 
Az egyuttmiikodCs igazi fokmkroje mnban  az CV 

vCgi th-gyalasok eredmdnye, vagy eredmknytelen- 
sege lesz, ahol kozos elhathrozhunk szerint megal- 
lapodunk a Kollektiv SzerzddCs m6dosithsk61, a 
2003. evi MrintCzkedesekrijl, a d v  Rt. jovedelem- 
politikajhr6l, CS lerakjuk egy iij koz6ptiiml megal- 
lapodb alapjait. 

Itt a Kongresszus elott is felhivom a tiugyalopart- 
nereink figyelmCt, hogy a mozdonyvezet6k szimiura 
kiemelt jelentosCgge1 bir a besorolhi 6s alapberrend- 
szer ujb6li bevezetese, 6s ennek utjan az Eur6pai 
Uni6s MrfeMrk6ztatiist celz6 program kidolgozitsa. 

Kerem, engedjkk most meg, hogy mCgis ismkt visz- 
szalepjunk az idobe, CS szakszervezetiink bels6 
bleterol is mondjak nCMy mondatot. 

Az 1998. evi 3. Kongresszus uthn, az CV vegi Mr- 
6s kollektiv szerzodCses tkrgyalasok nehezek, 
fhsztoak, h rendkivirl eredmknyesek voltak. 

Az 1999. evre szblb bCrfejlesztCs, a MOSZ 
miikiidCsCnek egisz t6rtdnetet tekintve is kimondot- 
tan j6nak itelheto. Akkor azt hittiik, hogy toretlenul 
tudjuk majd javitani a mozdonyvezetok 
munkavdgz6sere vonatkozd szabdyokat, jobbitani a 
munkakariilmenyeket, CS novelni a reklkereseteket. 

1999. januhr 6-611 S i p s  Istvh vezerigazgat6 lir 
elhunyt. Halala minden tekintetben fordul6pontot 
jelentett. Elveszitettiink egy olyan embert, egy olyan 
vezetot, egy olyan tikgyalopartnert, aki egyedi stilusa 
mellett is izig-verig vasutas volt, ismerte ennek a 
kiiliZn6s vilagnak minden mozzanatiit, es egkszen 
kivh16 meghllapodhsi k6szs6gge1, 6s kapcsolat- 
teremto kepesseggel birt. 

A hatalomra keriilt W vezetok - Kukely Mhon ur, 
dr. Bajnai G h r  lir, 6s nern utolsb sorban Domakos 
Lajos h - az akkori korrnhy 6s a tulajdonosi jogokat 
gyakorl6 akkori kozlekedesi miniszter, Katona 
Kalmh h irhymutatilsaval CS t&nogatilsaval, 2000 
februhrjka tonkretettkk a munkaugyi kapcsolatokat, 
eredmdnyes egyuttmiikodesunket, CS belekeny- 
szeritettdk a mozdonyvezetiiket az ujkori magyar 
tartenelem leghosszabb sztrajkjaba. Kkt hdtig, 329 
6rhig tartott a munkabesziintetks, amely alatt a moz- 
donyvezetok tanubizonysagot tettek a d l ,  
- hogy kCpesek hatekonyan kiallni sajat es vasutas- 

tiksaik CrdekeiCrt, 
- hogy nern lazult a szakrnAn beliili osszetart6 ero, CS 
- hogy elismerik CS elfogadjhk a Mozdonyvezetok 

Szakszervezet6t, mint a kollektiva erdekkdpvise- 
letet, CrdekvCdelmCt ellfit6 thrsadalmi szervezetet. 
A thrgyaliisok CS a sztrajk eredmCnyekdnt megal- 

lapodiis sziiletett a Kollektiv Szerzodesrol CS megkot- 
tetett a HaromCves megallapodb. Mindez annak 
ellendre, vagy azzal egyiitt tortent, hogy a MOSZ 
korabbi elnoke, nehany ferencvhrosi mozdony- 
vezetovel egyiitt - a GCpCszeti Szakigazgat6sAg 
koordinitl~saval, kulon d i j d  - elleneben sztrajk- 
torCsre szerz6dott. 

200 1 veg6re nyilvhval6va vhlt, hogy a kormanyzat 
megteveszto koltsCgvetesi politikija CS a magyar 
nemzetgazdasag - a prognosztiz8ltakt61 eltdro - 
alakulasa miatt, a HhromCves meg~llapodas 
bdremelesi mertekei mar nern tekinthetok ked- 






























