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A funti iddzetbl 195. rruircius 21{n SzaigyihgyiTatus
gazdafigi vailgazgat1-helyetta a munkdltat6 r6sz6r6l
lezirta a Vasriti Erdekeryeztet6 lfanecs tl€s6t' Az aznapi
tArgyalils a kollektiv szitz6d& 1995. miircius 31. ukini
sorsiir6l sz6lt.
Az *rdelcesta,teth e tdrfifuan 1.994. duember 73-a 6ta adlto-
m intmzitissl foly ik. A muntattat6 a kta etl@6kb efi iissreg-
?ffi dfudsrytrtidt alakitnttaki & tfiaztetteel6:
- a muirkaidd beoszhisa 6s a munldltatis tekinEt6betl

Elies szabadsigot akar, elutasiwa az €rdekkepviseleek
b6imely szintrtlrrck, birrnely tipusti irgositvdnydq

- a viirakozAs id6, az osztott munkaid6 kapcsiin az
id6artamokat, amelyekt6l a munkamentes id6 az
el6z6eknek min6siil ieszilliry, a dilazast cxikkenti,
illetve rnegsziinteti,

- a trilmunka diiazAsit m6rs6kli, m6rtdkdt noveli,
- a k6szenl6t dijazistiltcsdkkenti,
- a b6rtarifarei'rdszert fellazi$a, titbbletkifizeteseket

akar 6rdekk6pviseleti kontroll n6lkiil eszkcizdlni,
- a mfiszakp6tldk rendszer€ta Munka Torv6nyktinyve

szerint megvdltoztatja,
- dltal6ban riinden pofl6k , di@s 6s firvadalmazd's kap

csdn ezek csokken€ser,e, megsziinE4sere tiirekszik.
Az igy k€pznd6 megtakarftiisokat a MAV Rt. egy mind-
eddig homdlyos 6" nem r6szletezeft,,motiv6ci6s rend-
szey'' keret6ben kfvdnja dtcsoportositani.
A Mozdonyvezet6k Szakszr-lrve?*te nern fogadhat el
olyan kollektiv szerz6devditoztatAst, amely iitnedq
lemelvon6ssal j6r a taglrira n6zve akkor, amikor ennek
kompenziiliisa nem ismert vagy nem is l6tezik.
.q, minkit a 6 1995. miirciu s 274n megke z.dte az el6k6-
sztileteket az ry€ni munkaszerz6d6sek megk6t6sere,
ezzel demonstrdlva azon sziinddkdt, miszenint nem ki-
viin a munkavdllal6knak megfelel6 kollektiv szerz6d6st
kdtri. Tovdbbd a VIAV Rt..ilmanagement-je' s6rti az
1994. december 13-i megiillapodiistis, deezen nulrsenki
sem lep6dik meg, hisz-en e:z a ldtszimtigyekben miir
kordbban is rnesttirt€nt.
Ugy gondolomifggS. mdrcius 31-ig el kell dtintenie a
m6zd--otyvezet6 kollegdknak mit tudnak €s mit kiv6n-
nak tenni az&t,hggy tovdbbra is lqgyen kollektiv szer-
zffi&a Magyar Allamvasutak Rt.-n61.

Apav{ri f6zsef
gazdas6r$vezed

TILTAKOZAS
A Mozdonyvezet6k Szakszervezete tiltakG
zik a MAV Rt. elnOke 6s vez6rigazgat6ia
al6ir6sdval elHtott, t6bb tizezer p6lddnyban
a vasutas munkavdllal6khoz eliuttatott lev6l
miatt.

Tiltakozun& mert:
- a vas0t vezet6i kfs6rletet tettekarra, hogy

a munkavdtlal6kat megt6vessz6k, 6rdek-
vddelmi szervezeteiket leidrass6k, ellen'
t6teket szitsanak a vasutassdgon bel0l'

- a lev6l a Kollektlv Szerz6d6sr6lfoly6 t6r'
gyal6sokat elneheziti, esetleg kudarcra
ft6li, az annak tartalm6ban megielen6 v+
zet6i gondolkod6s, magatar6s miatt,

- otyan dllftdsokat is tartalmaz a megfogah
mazds, melyek n6lk0l6zik a tenyeket, a
val6sdgismeretet,

- tev6legesen hozz{1firul egy esetleges
konf liktus kialakul6sdhoz.

A lev6l rnegir6sa, megfogalmazAsa ielzii afr
a k6ts6gbeesett, gydva kis6rletet, amelyt6l
a [t|AV Rt. eln6ke 6s vez6rigazgat6ia azt
rem6li, hogy a tdrgyal6asztalon kivUl k6ny'
szeritheti akarat6t a mozdonyvezet6ke, a
vasutasokra.

Felel6tlen, a munkaugyi kapcsolatokat, a
munkavdllal6i drdekeket, az 6rdekk6pvise
letet semmibe vev6 magatafidsr6ltett tan0'
bizonysdgot a MAv Rt. kdt vezet6ie.

Budapest, f995. mdrcius 24.

Mozd onyve zet6k Szakszervezete

Sipos J6zsef
elnOk

Dr. Borsik Jdnos
Ugyvezet6 aleln6k
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Mozdon)Nezetbk!
Vasutasok!

NaEr megtlszteltetds 6rte a mozdonyve 
"ntbket,vasutasokat 

most, amlkor a UAV nt. etndke
Gs vertflgazgat6Ja lev6lben sz6lt hozzilluk azzal, hogy fordu[anak saJdt Grdekt6pvlseletl
szewe*;telh szakszervezetelk ellen.

1. K6tsdgDeesetten azt lg€rlk, hogr megAllitJik a vasfrt vesztes6gelnek k6pz6d€s6t €s htlrom
6v m0lva mdr nyeres€g ts lesz. tgr legren. Btlr a vasfrt olyan kdziizem, melSrnek l6t6t,
sorsdt dd,nt6en az tlllanl magatartds hatArozza meg, mlnt ahogran a Jelenlegt vlllstglos
helyzetrdl scm a yasutas dolgloz6k tehctnek, 6k nem hlbdztathat6k.

2. Olyan kdriilm€nyek megteremt6s6t ig€rlk, hogr az kereshessen tdbbet, att tdbbet
dolgozlk. Ezzalsz€mben, amig az ldelb6remel€s d6nt6 rdszdt lenulldztdk a megvdltozott
ad6Jogszabtllyok, addtg a b6rtlbltn kiviilt vezet6l llllomAny saJAt maga sz{n6ra mdr
megtcrcmtette a felt6teleket a msgasabb Jdvedelmek el€rdsdre.

3. A k€t vezetObizlk a vasutassAgDan. Ez der6k. A mozdonyvezet<ik, a vasutasok ls bizn6nak
benntik, ha megmaradhatna a Kollektiv Szerzddds, ha klszllmithat6 volna a Jdv6Jiik.

4. Vetdban azt 0rzAkellk-e a vasutasok, hogy nlncs kdtelez6 kdzpontl l€tszlimle€pit6s 6s
mlnden ddnt6s helyfren sziiletlk? Iehet. De aklt elbocsCtanak, annak mlndegr, hogr ez
kdzpontl vaglr helyl akaratb6l sziiletlk. A It{Av Rt. vezet6l a helyl szolg6latl vezet6ket
hoztdt olyan helyzetbe, hogr esetleg erre k€nyszerii[enek. Kdzpontl akaratb6l, he$
vdgrehaJtdssaf. V{fh$dk 6k e konlllktusokat, hogr az els6szdm{r vezetfik elmondhassdk,
6k nem bocsdtottak el senklt.

6. Nem a ltAAV Rt. vezet6lnek ig6rct€b6l nlnkslf kt a 12 5OO Ft-s mtnlm6lb€r, a b€remelGs.
Nem a nAAv nt. vezet6lnek adakoz6 kedv€b6l foly6sitJltk az elmaradt kiilfdldl kttiildet6sl
napHfJakat. AbdremelOsr6l megtlllapodAs sziiletett, a kiitfdldt ktkiildet6sl naptd$ klf,ze-
t6s6re pedtg megann5rl veszteg per k6nyszeritette a Jelenlegl vezet€st.

6. Olyibd tiinlk, hogr az elnd,k frr 6s a vez0tTgazgat6 fu a flzet6sek emelkedds€nek egretlen
akadtllyAt a szatszenezallvezetAsben szeretn€k lAttatnl, lebecsiilve ezzel a mozdonyve-

"*;tbk, 
a vasutasok J6zan it€l6k6pessGg6t, elfeledkezve az elmfrlt 6vek b€rharcatr6l.

7. Rontlssal, s romlls akardstlval, esztelens6gdvel vttdo[6k az Grdekk€pvlseleteket, arra
k6n6n a munkavtlllal6kat, hogr fogadJ6k el azokat az elk€pzel€seket, amelyekb6l tddfg
csat hdtrtnyra sz{nnezatt a vasutassdgnak €s mlndezt term€szetesen fogadtass0t el a
szakszerezntlvezetblkkcl. tryen, eleve kudarca it6ltetett kis€rletre csak azok vllllalkoz-
nak, aklk nlncsenek tlsztiban az alapvet6 emberl normAkkal.

A. Ar.Ctt marad a lev6l v6g6re cgf szem€rmes belsmer€s ls, mely szerlnt az eldrellltd vezet6k
sem tudnak mlnden munkahelyet megmentenl.

MozdonSrvezet6k!
Vasutasok!

Csat ez egrmlb lrtnt Cttr;tt feleldss€get, a hagromdnyos vasutas szolldarltdst lehct
szembeillitanl a vas0t vezetdlnek llyen magatartAsdval, a kdtsdgbeesett, kdnydrg6, gf,llva
levCllel gzemben.

Budapet, 7995. mdrclus 24.

Mozdonyrve zet6k Szakszervezete
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ALLASFOGLALAS
a Kollektiv Szerz6d6s m6dositiisiirdl

folytatott trirgyaldsokr6l
A MAV Rt. 6s a vasutas szakszerve-
zetek k6z6tt 1994. december 13-6n
l6trejdtt megdllapodas 3/a pontja
szerint:

,,A mdr megkotott meg6llaPocl6s
6rtelm6ben az 1995. mdrclus 31-
lg hatdlyaban meghosszabbitott
KSZ-rdl folytat6dnak a tdrgYald.
sok. A KSZ m6dositasa 0sszess6
g6ben lOvedelemcsdkkenest nem
eredm6nyezhet."

Atdrgyal6sok jelenlegi dll6sa szerint
kicsi az es6ly arra, hogy mdrcius
31-ig sikeniljdn a m6dosltdsban
meg6llapodni, hiszen a munkavdlla-
l6i iavaslatok jdvedelemcs6kken6s-
hez vezetn6nek. TObbek kOzOtt
ez6rt is javasoltukels6sorban a KSZ
id6beli hat6ly6nak 1995. december
31-ig t6rt6n6 meghosszabbitdsdt,
mdsodsorban a t6rgyal6sok folyta-
tds6t legaldbb 6Prilis 30-ig.
1. A MAV Rt. vezet6se arra k6sz0l,
hogy 1995. dprilis 1{61 nem lesz
6rv6nyes kollektiv szerz6d6s,
ez6rl a munkav6llal6kkal egY6ni
munkaszezSd6seket kiv6n kdtni.
Ez azl jelenti, hogy a jelenlegi
KSZ-ben biztosftott, a tdrvdnYi
szint feletti kedvez6bb felt6telek
ezzel elveszhetnek.
2. A hatelyos Munkat6rv6nykdnYv
alapjdn a kolleklfv szez6d6s szab6-
lyozhatja a munkaviszonyb6l sz6r-
maz6 jogokat 6s kdtelezettsdgeket,
ezek gyakorldsdnak, illetve teliesft6-
s6nek rn6di6t, valamint az ezzel
kapcsolatos eljdr6s rendj6t (30. $).
3. A kollektiv szez6d6s d6nt6 6s
alapvet6 jelent6s6g0 a munkavF
szony tartalmi elemeinek meghat6-
rozdsdban, mert csdkkentl a mun-
kav6llal6k gazdas6g I klszol g6lta-
toftseget.
Az a munk6ltat6, aki ana tdrekszik,
hogy elfogadhatatlan m6dosft 6sok-
kal megakad6lyozza a kollektiv
szez6d6s m6dosftdsdt, tov6bbvite-
l6t, els6dleges 6s egyenes szdnd6k-
kal kiv6nja gazdas6gi ttilhatalmdt

er6sfteni, a munkav6llal6k kiszolgdl-
tatottsegAt n6velni.
Amennyiben aMAV Rt-n6l 1995.6P-
rilis 1 -t6l a munk6ltat6 megsz0ntnek
tekinti a kollektlv szez6d6st, akkor
ez a munkav6llal6k 6s a vezet6s
k6z6tti konf I iklushoz v ezel.
4. A jelenlegi egy6ni munkaszez6-
d6sek az 6rv6nyes kollektfv szerzS-
dds normativ szabdlyaira tekintettel
kOftettek 6gy, hogy mag6t6l 6rtet5-
d6en nem ism6tlik az ottani szab6'
lyokat. Ha ez a szab1lyozds kiesik,
nincs 6rv6nyes kollektfv szerz6d6s,
amely r6szletesen szabfllyozza a
munkaviszonyb6l szdrmaz6 jogokat
6s kdtelezetts6geket, akkor a mun-
kaszerz6d6sek v6ltozni k6nyszenil-
nek, hiszen a kollektiv szerzddds-
ben, valamint a munkaszezSd6s-
ben kell, illewe lehet megdllapfrani
pdlddul:
- a munkaid6keretet, a munka-

rendet, a munkakozl szunet
m6rt6k6t, az osztott napi munka-
td6t,

- a plhen6id6 kiad6siinak rendj6t,
a pihen6id6 8-11 6ra k6z6tti m6r-
t6k6r,

- a tdrgyh6napot kovet6en a mun-
kaMr klflzetes6nek napJdt,

- az Mt. 6ltalmegAllapftott minim6-
lis v6gklel6gJt6s m6rtdk6n6l ma-
gasabb m6rt6ket,

- 6rvenk6nt a munka dijazdsdval
kapcsolatos szab6lyokat,

- azokat az eseteket, amikor a
rendkiv0ll felmondds alkalma-
zdsdnak helye lehet,

- a felmon<l6sl ldd minimumdndl
(30 nap) hosszabb 6s maximu-
m6n6l (1 6v) r6videbb lelmonddsi
id6r,

- a lelment6sl lct6t6l val6 eltdrdst,
- a k6rt6rft6s m6rt6kdt, legfeljebb

a munkavdllal6 6 havi 6tlagkere-
set6ig terjedden,

- egydb m6s k6rd6seket.
5. A felsoroltak kiesdse a kollel(iv
szez6dds lejdrta miatt csak m6do-
sult munkaszez6d6sben kaphatn6-
nak helyet hiszen, ha ezek a k6rd6-

sek nem szabdlyozottak, akkor a
munkav6llal6k teljesen kiszolg6lta-
tottakkS, v6dtelenn6 vdlnak a mun-
k6ltat6val szemben.

A mu nkaszez6d6s m6dosft 6sdra
pectlg az Mt. tigy rendelkezlk,
hogy a munkettat6 6s a munka-
vdtlal6 a munkaszerz6d6st csak
k6z0s megegyez6ssel m6dosfl-
hatja (82. S)

Ha teh6t a munk6ltat6 kis6rletet tesz
a kollektfv szerz6d6s n6lk0li munka-
szerz6d6sek kialakftds6ra, a mun-
kav6llal6nak joga van ahhoz, hogy
saj6t 6rdekeit 6rv6nyesftse a mun-
kaszerz6d6sben.
6. A MOSZ Ugyviv6 bizottsdga 6Pri-
lis 03-5n tartja soron kdvetkez6 tl16-
s6t, amikor 6rt6keli a t6rgyal6sok
6ll6s6t, meghozza a szUks6ges
d6nt6seket ak6r sztr6ik, ak6r mun-
katlgyi k6rd6sekben.
7. Az eddigiekre tekintettel:
- a munkdltat6 egyoldaltian kialaki-

tott munkaszerz6dfsl, vagy mun-
kaszerz6d6s m6dosftdst nem ter-
jeszthet el6, nem k6nyszer'trtheti a
munkav6llal6t sem annak al6ir6-
sdra, sem dtv6tel6re,

- minden mozdonyvezet6, minden
koll6g6nk vdgezze munkdjdt to-
vdbbra is legyelmezetten, tekin-
tettel az Mt. 119. $-dra is, amely
el6irja, hogy
ha a munkarend tdbbf6le munka-
id6-beoszt6st enged, vagy azt ke-
retjelleggel dllapftja meg a mun-
kaid6-beosztdst a munk6ltat6
legatdbb egy hdttel el6bb 6s
legaldbb egy h6tre k6teles k&
zdlnl a munkavdllal6val.

Az dprilisi vez6nyl6st m{rciusban, a
jelenlegi szab6lyok (KSZ, helyi l0g-
gel6k) alapjdn kell elvdgezni.

Budapest /995. mdraus 26

Dr. Borsik Jdnos
rigyvezet6 aleln6k
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Sztrsjkjainkrll
Az frdekegyeztet5 Tanics t€nyfelttro bizottsiga helyzetk€pet rajzolt
a magyarorszigi €rdekegyeztetesr6l, ezen belttl a munkaUgyi konf-
liktusokr6l, d6nt6en azokr6l, amelyek nyilt firrmiban ielentek meg.
Mozdonyvezet6 koll6giink, tagtirsaink szimira talin 6rdekes lehet,
hogyan litnak benntlnket kivil16l.
Magyarorszigon az elmtrlt Ot-hat €vben el6g ritkin tomek h sztr.ii-
kok, ezek tobbsege ligyelmeztet6 iellegri volt, a konfliltusok nagy
r6sze a sztriikfenyegetEs, a szniikfelhivts, illetve a ligyelmeztet6
vtriik hatistra megold6dott.
1988 misodik fel6t6l 1993 v6g6ig 6sszesen 26 szniikfelhivis, 5l
figyelmeztet6 striik, 36 ,,rendes" sztrijk 6s mindossze 3 szolidaritisi
sznljk volt.
A szolidaritisi vtrilkok alacsony volta nem v6letlen, hiszen ezek
n6veked6se felt6telez egy magasabb szintri wtrijkkulturit, misok
helyzet6nek meg6rt6set. Igy fordulhatott el6 az, hogy az ugyanazon
a munkehelyen dolgoz6k nem timogattik egymist, peldiul a moz-
donyvezet5k 1 989-es, illewe 1 99 I -es sztrijkjainil.
Killdn 6rdekess6g, hogy Magyaronzigon a rendszerviltes 6ta tisztin
politikai sztriik nem volt, szemben a koribbi szocidista orszigok
gyakodatlval.
A szniikhallam hlrom munkavilld6i retegnEl a leger6teliesebb:
- a binyiszok,
- a kodeked6si szlbra elit munkisai (sol6rok, mozdonyvezet6k,

pil6t& 6s repiil6g6pverel6k),
- kozdkdmazonakon belttl a pedag6gusok.
6k azok, akik k6tsEgtelentil megfelelnek a sztriikszervezEs k6t alap-
vet6 lelt6tel6nek:
- kEpesek legyenek felismerni 6rdekeiket, megfogalmazni k6vete-

leseilet,
- k6pesek legyenek a sztriikmozgalom ,,szabilyozott keretek k6zot-

ti" lebonyolitesira.
Az orszigos szakszervezeti szovetsegek (MSZOSZ: Magyar Szekszer-
vezetek Orszigos Sz6vetsege, SZEF: 9akszervezetek Egyitttmrikdd6si

F6ruma, ASZSZ: Auton6m Szak.-ervezetek Szdves6ge, fSZf: Ertel-
mis€gi Szakszervezeti Tdmdri.il6s, FSZDL: Fiiggetlen Szakzervezetek
Demokntikus Ligiia, MOSZ: Mun-kistanicsok Orszigos Szovets6ge)
kOztil az MSZOSZ az egyetlen sztrij kra k6sz szoves6g , sztri! kfelhivisai
azonban els6sorban szimb6likus ielent6segiek voltak.
Talin nem meglep6, de a szriik, mint tanulisi fidyamat is l6tezik.
A 80-as 6vek v6g6t5l datil6dik az irikori szniikok t6rrenete, ami
egyben azt is ielenti, hogy ma mir relative magas vinvondri
szrrljkkulrurirol lehet besz€lni, legalibbis azon munkavillal6k €s
6rdekk€pviseleteil koreben, akik ismEtelten a ,,v6gs6 fegyverhez"
nyultak.
A sztriikok termr6szetesen fontos szerepet toltoaek be a szakszerve-
zetek dntudarra 6bred6s6ben, onszervizSd6seben, s5t magiban a
szakszslys2s6 mozgalom italakulisiban is. P€ldak6nt emlithet6 a
mozdonyvezet6k szervezked6se, illewe sztriikj ai, amelyek kezdetben
er6sitett6k a Vasutasok Szakszervezet6t (VSZ), az akor meglelen6
alternativ szervez6d6ssel, a Vastti Dolgoz6k Szabad Szakszervezet6vel
szemben. K6s6bbiekben a mozdonyvezet5k akci6i mir nrln6nek a
VSZ keretein, s a mozdonyvezet5k kivilisa, Onill6sodisa komoly
megrizk6dtatist ielentett a VSZ szimira. A szakszervezet tagiai, a
szrriikol6 szimin, ugyanakkor maga a sztriik6lm6ny megverz6se is
6rt€ket ielentett.
Nem keriilhet6 meg a hrrmadik Ibl esetleges bevonisa a konlli_ktusba.
Erre nem alakult ki gyakorlat Magyarorszigon. Furcsa helyzet volt,
amikor a Binyaipari Dolgoz6k Szakszervezete (BDSZ), a mecseki
sz6nbinyiszok (saiet tagiaik) 1988. 6rri vtriikjiban a wtriikol6k 6s
a korminy k6zon kdzvetiten.
M6g inJribb diszfunkcionilis volt az a k6zvetitesi kiserlet, amire a
Vasutasok Szal<szervezet6nek l6titkira villalkozott, amilor sajit szak-
szervezet6nek mozdonyvezet6i ttgozata illt vitiban a villalat vezet6-
s6vel az 1 989. 6vi ligyelmeztet5 szrrijk eset€ben.
A korminyzat sem tudta betolteni a semleges, harmadik lbl szerep6t,
hiszen,a vitik e8y resz6ben kdzvetleniiLl 6rintert lirgyal6 fel volt (igy
a kozalkalmazotti szfera esetEben, vagy peldeul a MAV 1992. 6vi
fi gyelmeztet6 sztnjkiinil).

Dr. Borsik Jinos
iigyvezet6 aleln6k

Nem! Nem az elhirestilt szabadkai lako-
dalmas rockbanddr6l van sz6. Anndl in-
kibb a G6peszeti F6osztiily A. Vontat6-
jrirmri Osz'uily egrres, m6riiusban meg-
hozott rendelkez6seir6l. Az els6 hiirom
dokument6lhat6an szakszervezdilnk-
n6l megtal6lhat6, a plusz kett6r6l k6-
s6bb ejtek sz6t.
A Gy.74429, - 80, - 631/1995. GF.A.
sz6m alaft, sorrendben az al6bbiakr6l
tdrtdnt rendelkezes N6meth I-j:szl6 f6-
oszt6lyvezet6 w je gy z6#v el.

Az elsd:
195. dprilis l-jei hatrillyal ftlfiiggeszti
az oktat6 f6mozdonyvezet6k,,A' tev&
kenys6gi kdrdb6l azt az €i kett6 h6na-
pot, amely alatt nem mozdonyszolgdla-
tot teljesffenek, s egyben az airyagi"elis-
mer6sre vonatkoz6 el6inist hat6lvon kf-
vi.il helyezi. Teszi mindezt olyan riegyso-
ros indokl6ssal, mely szerint a szolgdlati
helyek 6s g6peszeti osztdlyok jelentese
alapidn szti'letett a d6nt6s.
lgaz, hogy kcizos elhatdroz6ssal a i5v6
kvalifikiltabb k6pz6si r€ndszer6nek
alappit tercmtettiik meg 93-ban, de ez
mit ryT zavarja az fj szelek pillanatai-
nak 616 vezet6ket.
,,Term6szetesen" a,,8" tev6kenys6gek-
be paszirozza a fennmarad6 tobblEtte-
v6kenyseget, 6lc6zva qzel a tobbletfula-
datok elHtdset anyagr elismer€s n6lkiil.

tgy lAtsnk eV a MAv fi MOTTVACIG
RENDSZERENEK els6 iizenete.
lisztelt Uraim! Onok a gepeszet szakrnai
fuliigyelet6t ell6t6 szake"mbrek. Az oszt-
r6k vazutak krizpnttL*6pz6b6aisiin igen
sokan tanulm6nyoztiik a szakmai k"epzAs
tudomiiny6t, a i5v6 szakembereinek icep-
z&, Az iskola vendegkonyv6ben olvat-
tam az oncik i{ltal tett elismer6 sorokat.
Es 6osztiilyvezet6 rir. On is tanul-
miinyozta tribb napig - uakszewueti-
szakmai deleg6ci6 tagjakdnt - a pv6
kepze€nek lehetseges f tjet!

A mSsodik:
Tiszteletre m6lt6, hogy megtiltja a piilya-
kezd6k felv6tel6t 6s bels6 Atcsoportosi-
tdsdt mozdonyvezet&gyakornoki mun-
kakorbe. A bai csak az, hogy szakszerve-
zetiink folyamatosan jefeizte, hogy az
egyes szolgdlati helyeken a l6tszdmfel-
vdteli ziirlatot kiiLlonbcizS praktikikkal
kijdtszva p6lyakezd6 fiatalok keriilnek
lehetetlen helrrzetbe. M6sik oldalt te-
kintve a pelfdn l6v6k qzisztencidlis
biztonsiigiit funyegeti az_.rin. min6s6gi
cser€vel, amely nem egyeD, mlnt a kez-
dG 6s az id6sebb szakik krizcitti alapber-

kirlonbs6g megtakaritasiinak ki nem
mondott, burkolt formrija.,,Term6-
szetesen" fulel6s nincs!

A harmadilc
A Mv.l. tanfolvam miirciusi beinditririval
fflk6sz mozd<inyvezet6k keriilnek a mun-
kaer6piacra. A k6pzes megszakftdsdval
0ggfelietb k6t 6vi&f f Fbb biz-"onytalansdgi
t6nyez6 k6pz6dik az 6rintettek vonatko-
zasaUan, hlszen az egyszenis(tett forga-
lom bevezet6s6nek er6ltet€,s6vel 6ppen
azokban a munkakorokben keletkezik
munkaer6felesleg - ftklakatoo, vontat6si
vonatkfs6r6 -, ahol kepzdsiik foMatisifie
ficglalkoztatni kivdnja'6ket. A [et nette]
megnovelt tanfolyami id6 pedig 6ppen a
kolis6gek novekedes6t vonla ̂ iga"lt,i"t

Plusz egy:
Hfre ment, hogy el6rehaladott tiirgyalii-
sok folynak a {irm6n Vasutak vez&6ivel
a Biharkeresztes-Rispoklad6ny vasrit-
vonal vontatdsi szem6lrrzettel- tort6n6
teljes kiszolgiil6silr6l, szdm6ly- 6s teher-
vonati trakci6k tekintet6ben egyar6nt.
Az elk6pzeles mind politikailag mind
szakmailag dileft6ns megold6s.
Politikailag az6rt, mert'egy orsz6gban,
ahol nagym6rvri munkan6lki.iLliseg ta-
pasztalhat6, egy viillalatndl, ahol l&-
sz6mleepftesi tervek vannak napiren-
den, elfogadhatatlan mds orsz6g mun-
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kavdllal6i 6ltala hazai munkaer6t kisza-
kitani munkahelv6r6l!
Szatmailag nem'All meg e az 6wel6s,
hosy a Romdn Vasutak tartozdsa iey
egienlit6dik ki. Vontat& es vontatott j#-
mrivek tekintet6ben elfogadhat6 az ad6s-
rig rcndezes6nek ez a formiija, azonban a
munkahelveikr6l kiszorul6 munkavdlla-
l6k b&einek megtakaritasavalez a szAmla
tdbb tiz ev alatt sem egyenlithet6 ki.

Plusz kett6:
Aprilis 1-j6t6l megszi.intet6sre ker0l az
fn. g6pesz*i vonatellen6r munkakcir.

A Mozdonwezet6k Szakszerv ezetekez-
dett6l fogva ellenezte e munkak6r er6l-
tetett kre6ldsiit, hiszen nem miisr6l volt
sz6, mint az utaz6 mozdonyfelvi *vin6i
munkakcir,,dtment6s6r6l"!'
Szakszewqetitrk a szakm6ra tcirt6n6
kik6pz6s 6s a munkakcirt elliit6k folya-
mat6s k6pz6s6nek ritfog6 6s korszerfi iit-
alakftiisdt szorgalmazza 6vek 6ta.
Az dltalunk ful-el6tlennek (t6lt dont6sek-
kel (l6trehozis-megsziintet6s) vasutas
munkaviillal6k egzisztenciSlis vesz6-
lyeztetese kcivetk6zik be, kcirvetkez6s-
k6ppen a munkavdllal6k krizott rijabb -

a kreiilt besoroliis 6s b6rcz6s miatt -e16re
liithat6 feszi.iLlts6gpont keletkezik.
Ezek az int6zkeii^esek vildgosan rdmu-
tatnak arra a magatarkisra, amely fi6lre-
t6ve minden szakmai 6rvet, csak 6s kizd-
rolag a penziigyi-fisk6lis szeml6letet
tiikr<izi.
Pedig a szakdgban foglalkoztatott vas-
utas munkavdllal6k, szakmai iriinyiki-
sukat -6s- tu-ltigyeletiiket enet6 sr;l<arg]
vezet6inkt6l m6g ma is a szakmai hoZ-
z66rtdst, az oly s6kat haneoztatott,,GE-z66rtdst, az oly s6krt hangoztatott ,,GE-
PESZETI SZEMLELETET" vdridk el.'vdrjiik el.

Sioos l6zsipos J6zeef

K6sz q ,,csolTlog", legjobb ho csomogolsz!
A komritgr Bokm l4jot pixqiigninit{cr rcwul ,,rfro/clrytt" sqocidlit
cll,itirt negtrydai aomagja clkitglt, bir bbatalot tq!tuegit a kblry,ibnix1
xem itmei.
Isnejik uitqottt aq njilgkbill nidifihil, hla)iddbdl a fibb elfuiprylinkct,
ani nnmijdt nemjehnt aqaktw dolgt4inak"
Ha nindebkq lnq4iwt:1*k o MAV nt ekiike h ac{iga4ahy'a dltal
ht teulet ,tu a MAV Rt. jclenbg; kltu{nif,ilit ga<durdgi bctlet\ et kett
ktqiki minden tawtas kolhg,ixak a hgmsqabbra!
A Mstka Tiiruiqykorynu it a KSZ rgar wfulnet n1$t a borryi rariti
qofuAlati idfunl ndelke{ dolgo4i Jclmt&fua esetil a1yal, bog ctak
,rkflldndsen indokolf' esetben t4ihtetbeti meg a mnkauilhli ndet

fclnond,irtal a msnkat,itlah ankavirryxl,it 20 ,iui fotyanam MAV
nnkauitqonl, illcne aq dngti4i ttyrydlirc aali jogonltsig
ngd6g 5 inn belill (162 10. S, Mt.90. S (2) beh), dt a jelenlcgi
ln!rytfu ig gondolon, lngr a fcnti qabdfoqds nn nyit ilfulmet a
koll,ig,iktak!
Ammryihn a mttkdltatti litt<.tnbQihfln, dtrynnryn hfuatkorya qrn-
teti meg a mmkanillah mtnkatirrynlit, a binifigi jogakodat tryint nem
airyg,ilja a binis,lg bog ailrryfi nlt-e aq d*qenxqit is, lng miin pottt
XY mtrkaritryrydt q/nteltik neg.
A mnkdltatdi nndetJelmodrTr uetil j,ir aJelmondrTri idL, amit aqMt.
92. S rqab,ilyo4, Afchzod,iri idSn nnatko4i qabdlo4ist ad a I<SZ 12.
.[ ir.
Rendet felnod,is entix jir a ugkieligit*.
A uigkicligitCt m*ke aqMt 95. S alap/itt it a I<SZ 14. $ tq,eint

hgalibb 3 er uetix I bati,
hgahbb5auetin2bavi,
hgatr;bb l0 it eteth .1 bayi
hgahbb 15 ia evtn 4 bati
hgalibb 20 ir uctin 5 baui
hgalibb 25 ia entcr 6 baui
hgalibb 30 ia estin 7 batti

+2 baui
+.1 bail
*5 baai
+6 bail

dthgh.ennt ilhti neg a dolgo46t
Mt. 95. [ (5 bek- ehija nig +3 havi 6tlagkereset kif4etitit, ba a
dofuo4i ntnkatiqotga a mnkiltani ,iltali nnd*felmnd,irral qilnik neg
aldregs6gi nyugdlikorhat6r betdlt6s6t megel6z6 5 6ven bel0l.
A doQo4i nunkattitqonla afelmndfui idT @dnakor qilnik meg.Aqrtokt
rnnhibatt tb'ltittt n6Pon a mnk,iltahinak aq bltryt addig felncrillt

jdraddilgit ki kell a dofuo4inak fq,eni.
Anmlibn a fulg4i nern tud m4s munkahelyen elhelyezkedni,
ng a felmtd,hi id6 ldAn& kin'etd napon jebntkeqryn aq ilhtikcs
mnkaiigti kn$onn,il ngiqlraltara aag,it! Anmnlibcn dgkieldgit& kn
dtry$ilt, attttli lxinapra nn kap runkanilkili jtiradekot, amcmli a
Mnkati;nlrykiiryw qerixti uigkieliglntu idle. A KSZ qcinti aigkieligittit
lfrr@jai nn adikak bo4yi aqMt ryi$i hir@oklnq.
I munkan6lktlli ifirad6k fofidilitir,inak iditaftama I da. Aq ek6 3
hinapban a maxitmiltu mnkdnilkiili jdradlk 18 000 Ft, a kaw*cq6 9
hdmpban pcdig a maxindltu jiradek l5 000 Ft. Ha a j,iradik bjnndt

kiiuetfiet nn ellnleqkcdni rcm tad, rcm tyugd{ra nem jogonlt, aq
tinkomdtyqattdl juc dele"t?dtld t.irnogdtA$ Hrbct
A kolliga a jiradck Joltiritaunak htelte ildn, anntgriben elhi a
korkeducTnettlu. ryxgd/ra jogoihl idbt, ig clmebet kotkedvezm6nyes
iingigi nlugd/ba, cbbet dq esetben a tgtttgdy'aq,itdt o MAV tUlrCd!
Igagahitdg inti{. Annryibn a nunkanilkili j,iradfk fofuIitArArak
bnln *,1n elbefie$cdik miutnnkAtuhinA| ig a x1rydlia4itdt aq a
nrnkabe! iili{, a lakdbeb qennfi ilbtCbt aegei ryrydfW$ofitisi
iga4attit,igtdt.
IIa aryrtokri mmkdltani a MAV nlt, akkor a MAV l!rydf lga4at6nAg
inti( a nyugdf kit4imitdtt, de a menetkedt)eqn{ryi *asihk tryitt ilnu
qab,iloqaa cld<eret, bog a dolgoqo e ntnkanilkiiliscg ntdn tnghapfa+
a MAV ankiper igaqobiry,it.
Foglalko{atdn ht. tVzbdlo4la a1 el6nyugdli inairymrytit it, de cqctak
aqoknil a jif dolgtadknil jdhet r4imitifia, akik aq 57. dbhiriiAct
beto'kdltik. Itt nem wt{k fgebnbe nm a korktduryzhgnq nn a
kn n nge dni ty * nl ngd{ a 4it qa b,i! ai t.
A BokmpinTipniniQcr dltal k&{*tt intiqkedeti aonagbat a Ffu,imi
Mu&atgi Kdpost mm biaatalot tjdkoqlatisa tqcrint aqeldnyugdii
1995. iflius 1-t6l megsz(lnrkl Aq 5/1990. (1. lS. Mt mtdelettel
tqabdloqott korengedm6nyes nyugdliaz6s t t{ntin wsgl! letyegeti
apin4ilgninis4ler elkipryhsei ryint, a4! isrl:.eg klv6ni6k sz{tntetni!

Teh6t dsszefoglalva:
l. Jebnlcg - mdniu 3l-ig bgahbb* - bi{ot aqMt * a KSZ rryinti
,xt'gkieAgftir.
2. A tgrydij it aqiwt tt1lgdfemeh bi{orjiiaedcbn.
i. A konngcdninler ryrydfa4it, aq elfinyrydja4is,rfrgrfiirrtctise,tdg,ort
tahsryfitek l,ib{A.
4. A ttjtrydijbiaatal jogtan,ictor,iaal ftni* ege{etir al@dn a ko*cfue7
nityu ryngdia4tu feltitebi it a korkedwgzinln josotltt ntnkakdnik
:qfikiilni fognak.
A olngdi kiqtinft,itinak fcltitebi 1995. januir ls6l liryegesn wtt
u,iln4ak" 1995-ben a leguhibh ryob ea kennhi kiptdk a 4ygdfqint&r

"l"pjdt.Miildn a nyugdf iknag,lbax xen adiph a tyrydliakat nem a bmthi,
banem a ,,titt4znetfliitott" ,kenntbSl qAn$,Ah cg bonlohlt qinitiri
maifurymL
TTqlclt Kollig,iH
A ryugdij b'rryge utribat jdaal ketuebb, mint a jebnlcgi kcnsctih de
gondolj,ik ,tgtg bog a iogszabfily v6lrozc.sb6l md6 & a MAV Rt.
vezetese 6hal kihttuba lnlerytt intiqkedenk ttag fryrgchtttiget

jelntenek tu cqirt hlnt, bogt aqct ntuodikfelibcx migjobbar ckeherydik
a k!rytik, qfikiil rytgdliavtri hbetTr,fgiik * a nndes JelmondAr entn

jAni uigkieligittit nine ke.
Btdaput, 1995. ndrir.tt 24.

Dr. Vagaday lldik6
a MOSZjogtanicrou
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Vajon Nagy S6ndor v6g6rv6nye-
sen visszavonul-e az MSZP-frak-
ci6 elnriks6g6b6l 6s munkabi-
zoftsitg; vezet6i tiszt6bdl? A k6r-
d6s imm6r eld6lni l6tszik, s ezzel
rij(abb) fejezet kezd6dhet a koa-
lici6 6let6ben,6s tal6n a magyar
modernizaci6 tdrt6net6ben is.
Amagyar6zat bonyolult, s ehhez
nemcsak a kdzelmrilt, de a k<izeli
r6gmrilt esem6nyeit is fel kell ele-
veniteni.
El6szcir is azt a momenfumot,
amikor a G6sp6r S6ndor-f61e
SZOT-b6l Nagy Sdndor modern
munkav6llal6i 6rdekk6pvisele-
tet hozott cissze l'ISZOSZn6ven.
Ezt a sz<ivets6get, bir megpr6-
bdlta, m6gsem nem tudta felmor-
zsolni az Antall-kormdny. A
sz6nd6k 6rthetd volt, hiszen a
SZOT bAz i s6n  l 6 t r e j t i v6
l\/lszosznyilvdn nem a konzer-
vativok t6masza lesz, hanem a
szocialist6k6. A szakszervezeti
v5laszt6sok utdn viszont m6r
nem is lehetett nyiltan az ebzige-
tel6s6vel pr6bdlkozni, hbzen az
l\/lSZOSZr6v6n a legnagyobb le-
gitim munkav6llal6i 6rdekk6p-
viselet kapott bizalmat.
Ezt az ritkdzetet Nugy Sdndor
nyerte meg, s az 1,993-as szak-
szewezett v6laszt6sok ut6n ha-
rurosan megkdttete ft az tv|F,ZP -
MSZOSZ paktum. Akkor az
TISZP okkal 6s joggal gondolta,
e pakhrm ndlktil nincs es6lye 16,
hogy visszat6rjen a hatalomba,
lev6ltsa az MDF vezette koalici-
6t.igy aztan nemvolt vit6s,hogy
B6kesi nem kenilhetett azMSZP -
lista mSsodik hely6re, hiszen az
Na gy Sdndor szitmlr a volt fenn-
tartva.
Tal6n ez a helyez6s, tal6n az
I|'/'SZP <itvenn6gy sz1zal6kos
parlamenti tcibbs6ge, tal6n a
szakszervezeti k6pvisel6k ereje
hitette el Nagy S6ndorral, hogy
dcint6 szava lehet a koalici6 ir6-
nyit5s6ban. Tlal6n 6gy kalkul6tt,
hogy ha rejtve marad azMSZP-
frakci6n beltil a koncepcion6lis
vita, ami a moderniz6ci6 k<irril,
vagy 6rthet6bben a kapitalista
fejl6d6s kdni'l dul, akkor n6gy

KI (NEM) AKAR
6ven kereszhil dikt6lhat 6s lassit-
hat. Persze tgy, hogy kcizben a
disputa masra, az SZDSZ 6s az
I\ISZP ellent6t6re terel6dj<in.
Ez6rt nyilatkozott rigy lapunk-
ban az SZDSZ-r 6l tavaly decem-
berben, hogy a liber6lisok a koa-
lici6ban tulstilyra trirekszenek.
Az elterel6 hadmrivelet B6kesi
elt6volit6sakor rekedt meg, az

Balhorog
Nem a t6ny lep meg. Csak a brutalit6s.
A balhorog ereje, melyet a korm6nyzat
(k6zgazdas6gilag rendklvUl megalapo-
zonan!) bevitt at6rsadalom gyomorszA-
jara, hogy az most leveg66rt kapkodva
gdrnyed 6ssze, s ddbbenlen k6rdi: ezt
is lehet?
Hogyne lehetne. Csak ezt lehet. IMF 6s
Vil6gbank a megmondhat6la, mi6ta k6-
nydrgik, hogy sok egy6b szocialista
csdkev6nnyel egyetemben a csal6di
juttat6sok, k6arik a gyermekek6rt j6r6
t6mogat6sok is oda kerOljenek v6gre,
ahov6 val6k. Holmi jelk6pes nsmzeti
szoborparkba. Ahol a teljes foglalkozta-
tottsagot jelk6pez6, vasokhi munkas
mellett a telt keblu anya figurdja All k6v6
dermedten, gyermeket 6lel6 karokkal,
mutaNan: 6 a j0v6nk.
A kormAny tegnapt6l (kdzgazdas6gilag
rendklvOl megalapozottan!) bejelentet-
te az orsz6g lakoss6g6nak, azon bel0l
is a z6m6t kitev6, b6rb6l-fizet6sb6l 616
kdz6posaAlynak, hogy moment5n nem
ez a j6v6je. Tal6n majd egyszer. Hol-
naputan. Moment6n k6retik a t8lfo-
gyaszt6ssal egyelemben felftiggesae-
ni a t0lszaporod6st is, azt az uszkve 1 ,7
gyermeket, akit a magyar csalAdok 6t-
laga az ut6bbi 6vekben,kitermelt".
De hagyjuk a demagogi6t! Kapitaliz-
must 6pit0nk, tsss6k tudomasul venni.
Agyerek mostant6l mag5nOgy. A j6v6 a
j6v6 titka. Jelenleg a jelent kell meg-
menteni.
Minden 6rthet6, Csak az nem, hogy
mi6rt igy kellett. llyen v6radanul, ilyen
€gyszerr€, ilyen brut6lisan. Mint aforint-
le6rl6kel6st a spekul6nsok miatt, b6r 6k
kaptak egy kis laufot. Ezent0l pontosan
tudha$ek, mire szamfthatnak havonta,
hogyan spekul6ljanak, ha nem akarj6k,
hogy felkopjon az Alluk. lgaz, a magyar
gyermekes csal6dok is tudhatjek, hogy
nem sz5mfhatnak semmire. Kiv6ve t6n
a legszeg6nyebbek. Meg a leggazda-
gabbah akik m6r int6zik a hivatalos
szeg6nys6g0ket. K6r, hogy a kdz6pr6-
tegekben is sokan vannak, akik dollAr
helyett m6g az ut6bbi id6ben is gyerek-
b;a pr6b6hak bef ekletni.
Ok azok, akik rosszul spekulqltak.

R. SZEKELY JULIANNA

3262 viszont maradt. M6rpe-
dig akkor a szakszervezeti lobbi
- amely n6h5ny tucat k6pvisel6t
tudhat maga m<igritt - s maga
Nagy S6ndor sem tarthatja sakk-
ban a korm6nyt, illetve a kor-
m6nvf6t. Hiszen az SZffiZ ak-
kor is biztositja a korm6nytcibb-
s6get, ha a szakszervezeti lobbi
hara gszomr 6dot littszarta, azzal,
hogy kivonul a frakci6b6l. Tal6n
ez6rt is mondta Nagy Sdndor,
hogy mds koalici6s partnerrel -
v6lhet6en a KDNP-vel - kellene
egyrittmdk<idnie az MSZP-nek.
Az SZDSZ ugyanis komolyan
vette a B6kesi L6szl6 gazdasig-
politikSj6ra 6pi.iLlt korm6nyprog-
ramot. Ez a terv el6szcir a stabili-
zilci6t, majd a kiegyensulyozott
nriveked6st, s l6nyeg6ben a libe-
rdlis piacga zdas6got, azaz a mo-
dern kapitalizmust hirdette meg.
A B6kesi feltigyelete alatt k6szrilt
privatiz6ci6s strat6gia pedig a
val6di mag6nositiist kivdnta fel-
gyorsitani. Ami korlStok kciz6
szoritotta a dolgoz6i tulajdon-
l6st, hiszen az a n6pi kapitaliz-
mus 6s az rigynevezett harmadik
ft saj6tja.
B6kesi nehezen birk6zott meg
ezzel a szakszervezeti vonallal
r6ad6sul az ipan - m6rmint az
6llami - lobbi sem lelkesedett a
karakteres privatizici6s strat6-
gi66rt. Igy a strat6gia meg a tcir-
v6nyjavaslat nehezen form6l6-
dott. R6adasul a HungarHotels-
tigy is azt bizonyitotta, hogy ha a
miniszterelnd,k nem l6tja vil6go-
san a kapitalizmus fel6 vezet6
utat, akkor marad a tdrsadalmi
(cisszn6pi) hrlajdon, azaz a szo-
cializmus.
Lehet, hogy Nagy S6ndor ebben
blzott?
Nem fudom. Az viszontbrztos,
hogy f6lre6rtelmezte a szerep6t.
A ma g5nc6 gek igazgat6tan6cs6-
ban ugyanis sehol a vil6gon nem
kapnak helyet a szakszervezeti
k6pvisel6k. Oda cffik a tulajdo-
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nyozni kezd, 6s megpr6b6lja
megval6sitani programjSt.
Ez volna az optimdlis. Ha vi-
szont Nagy S6ndor visszavonu-
l6sa ut6n is marad a bizonytalan-
s6g, akkor a kcit6lhfz6s kezd6d-
het elcilr6l...

Em6d Pil
Magyar Hirlap

7

I(APITALIZMUST?il.{:q.rK,1:ll?;:+'l:?Tf
nosok illenek. igy aztsem 6rtem,
hogy mi6rt akar(t) szaY,szeweze-
ti k6pvisel6t deleg6tni a fel6ll6
vagyonkezel6 szewezet, az APV
Rt. igazgat6ag{ba.
F6lre6rtelmezte szerep6t Nagy
SSndor a parlamentben is. Nem
ritka ugyan, hogy a szocialista
kormSnyok m6g<itt ott 6llnak a
szakszervezetek, de a fulajdonl6-
si k6rddsekbe sosem sz6lnak be-
Ie. A szakszervezetek ugyanis
csak a b6rt6rgyalasokon, munka-
jogi k6rd6sekben, s olykor a v6l-
s6gkdrzetek kezel6s6ben v6llal-
hatnak szerepet. S ezt is csak a
h6romoldalf asztal kdriil, ahol a
munkSltat6kkal 6s a korm6nnyal
kell megegyezni. Ez mindentitt a
modern kapitalizmus szerep
osztAn.
Vas6rnap este kidenilt, hogy a
miniszterelncik nem hajland6
mag6ra hagyni 6j p6nztigy- 6s
privatiz6ci6s miniszter6t. Val6-
szinrileg maga is felismerte,
hogy nyiltt6 kell tenni: a szak-
szewezeti lobbi f6kezi a stabili-
z6ci6t, s v6gs6 soron a moderni-
zAci6t, teh6t d<int6sre kell vinni a
dolgot.
Ha az el6bbi eszmefu ttat5s beiga-
zol6dtk, :6.gy Nagy Sand or v 6lasz-
tds el6 kenil. Vagy sz6pen csend-
ben visszavonul, s megmaradt po-
zici6jAt kihaszn6lva kisebb'na-
gyobb kompromisszumokra
k6nyszeriti fitqt 6s a koalici6t,
vagy kivonul az l{5rc-b61. Az
ut6bbi v6ltozatnak csek6ly es6lyt
adn6k (hiszen kcivet6i alig lenn6
nek). Mdrpedig okos politikus
nem ad fel olyan pozici6kat, ame
lyekb6l k6s6bb m6g fj harcokba
indulhat...
Persze fe lvethet6,  hogy az
MSZP-n, illetve a koalici6n behili
ellent6tek elsimitSsa ut6n a konf-
liktushelyzet esetleg kivtil keriil-
het a parlamenten. Azaz a szak-
szervezetek megnehezithetik a
korm6ny dolgdt az ET-ben. Eset-
leg a tdrsadalmi b6ke felnig6s6ra

apell6lnak, s akkor majd ,,r66b-
r& az NISZP", hogy mit vesz6-
Iyeztet, amikor lazit a szaY,szer-
vezetekkel kdtdft paktumon.
De lehet, hogy ezcsakk6pzelg6s,
s a parlament pillanatok alatt el-
fogadja a pnv atrz6tci6s tcirv6nyt,
felgyorsul a magdnosit6si prog-
ram/ s dgy indul be gazdasigS

A116sfoqlalds
a.t

Magyarorsz6gon a nagyar6ny0 munkan6lk0lis6g 6s a n6velv6 infl6ci6 jelenti az egyes
emberre, a csal6dra a legnagyobb fenyegetetts6get. Ezt a lolyamatot er6sfti 6s
gyorsftja a korm6ny kdzelm0ltban bejelentett megszorit6 int6zked6s sorozata, amelyet
hasonl6 l6p6sek kovetnek.
Az Auton6h Szakszervezelek Szovets6ge tiltakozott elsdk6nt 6s utasftja vissza mosl
is a b6rszab6lyoz6s bevezet6s6t, k0lonos tekintettel a koztizemekre, a t6bbs6gi 6llami
tulajdonban f6v6 v6llalatokra. Ez a szab6lyoz6s a jovedelmek nagym6rt6k0 visszaes6-
s6t, egyszersmind tov6bbi jelent6s sz6m0 elbocs6t6sokat eredm6nyez, amelyet
visszautasitunk.
A korm6ny egyoldal0, az orsz6gos Erdekegyeaetdst megkerUl6, tergydast n6lktjl6z6
l6p6se annak az es6lynek az elj6tsz5s6t is jelenti, amellyel a t5rsadalmi konfliktusok
megel6zhet6k. HAtr5nyosan 6rinti ez a magatartas a k6z6pszint0 6s a helyi kollektlv
tArgyal6sokat. A kialakult helyzet tov6bb er6siti a korm6nyzati p6lda 6tv6tel6vel a
munkAltat6k pozici6it, rontva a munkav6llal6k helyzet6t, 6rdekeinek 6rv6nyesit6s6t.
Magyarorsz6g sem bels6 viszonyaiban, sem az Eur6pai K6z6ss6gbe igyekezet6ben
tart6s 6s 6t16tkArc, a lakossAg, a csalSdok helyzet6t javlt6 eredm6nyeket nem tud
lelmutatni, t6rsadalmi p6rbesz6d, a munka vilAgAban folytatand6 orsz6gos, k6z6p- 6s
helyi szintO val6s 6rdekegyeztet6s n6lkUl. V6gzetes 6s t6rsadalmilag veszSlyes al6-
becsOlni a munkav6llal6k szolidarit6s6t, 6rdekk6pviseleteik erej6t. Val6s 6rdekegyez-
tet6s csak a kdlcsonos tisAelet 6s elismer6s alapjAn, tiszta 6s egyenes sz6nd6kok
k6zepetle lehets69es.
Ebben a helyzetben az a k6rd6s, hogy kivAn-e, hajland6-e,
korm6ny az 6rlekk6pviseletekkel lolytatand6 t5rgyal6sra 6s
m6rcius 1 7-6n Erdeke g y ezletd Tan ScsU | 6s, vagy sem.

k6sz-e, alkalmas-e a
nem az, hogy lesz-e

AUTONoM SZAKSZERVEZETEK SZOVETSEGE
Elnokseg

NYITATrcZAT
Az Elelmiszeripari Szakszervezetek Uni6jSnak Elnilks69e, az Uni6ba tdmdrUlt szerve-
zetek, a Hgsipari Dolgoz6k Szakszervezete, a Doh6nyipari Dolgoz6k Szakszervezete
vezetd testUletei tiltakoznak a korm6ny 1 995. m6rcius 12-6n hozott, a munkav6llal6kat
s0jt6 int6zk€d6seinek mind tartalma, mind m6dszere ellen. Az Uni6 ehhez minden
olyan kormlnyzati l6p6st, amely tov6bb csdkkenti a munkav6llal6k re6lb6r6t, re6lj6-
vedelm6t. Eppen ez6rt elit6li a korm6ny antiszociAlis int6zked6seit. K0ldn6sen azokat
a l6p6seket, amelyek tov6bb novelik a munkan6lktllis6get, a csal6dok, a fiatalok, a
nyugdfiasok tsrheit, koflatozzAK ab6reket, ge4esztik az infl6ci6t, 6s az orsz6g m6g
s0lyosabb elad6sod6s6t c6lozz6k
Az Uni6 Eln6ks6ge elhat6rolja magat dr. Nagy S6ndornak, az MSZOSZ eln6k6nek a
korm6ny int6zked6sei ir6nti meg6rt6st tan0sft6 minden nyilatkozat6t6l.
Az Uni6 nyomat6kosan felhlvja a kormAny figyelm6t, hogy ne tekintse kls6rletek
tergyanak a munkav6llal6kat, ahogyan az eddigi kormanyok tett6k.
A szakszervezetek olyan int6zked6sekei v6rnak, amelynek eredm6nyek6ppen a v6l-
s6g terheil az igazs6gos koztehervisel6s legy6ben a rendszerv6lt6s haszon6lvez6i is
viselik.
Ezt a nyilatkozatot eljuttajuk az MTI-hez, dr. Nagy S{rdorhoz, az MSZOSZ eln6k6hez,
dr. BorsikJ6noshoz, az ET soros elndk6hez, Gdncz ArpAdhoz, a Magyar KddArsasag
elndk6hez, Hom Gyul6hoz, a korm6ny eln6k6hez 6s a vezet6 napilapokhoz.
Eudapest /@5. mdrcius /4.

Elelmiszeripari Szakszervezetek Uni6ja nev6ben
Kapuv6ri J6zsef

soros elndk
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olBsswlT wBszinD-D
A OIAIV?

A legutobbi sz6munkban
hirt adtunk arrol, hogr a
Pdnzugrminiszterium J a-
vaslata szerint 39OO km
vasutvonalat meg kellene
szuntetni. mivel ezeken a
vonalakon a teherszdlli-
t5.s hid,nya miatt nem old-
hato meg a szemelyszdlli-
t5.s keresztfinanszftoza-
sa. Arra, hogy ez nem
csupAn szociAlis, de gaz-
dasd.gi szempontbol is
helytelen lepes lenne,
hadd szolgdljanak bizo-
nyitekul az aJitbbl adatok :
lgu, hogr a mellekvona-
lakon csupdn az osszes
aruforgalom 3, 60lo - a zaj lik
(1993-ban 277,5 mill io
S.rutonna-kilometer), vi-
szont ha azt is firyelembe
vesszuk, hog az 6nt Atla-
gosan csupdn 3O km-t
tesz meg a mellekvonala-
kon, 6s azrutdn dtkenil a
f6vonalakra, mar sokkal
naglobb bevetelkiesdsre
szdmithat a MAV, hiszen
ha a sz6llittatok m6r te-
hergepkocsival kenytele-
nek megkezdeni a fuva-
roztat6.st, naglon valoszi-

Bddecs Borna - Mikola Khdrrr

[A szdmit6.sokhoz a Statisztikai Evkonyv f 994. evi kiad5.s6.t vettuk alapul.l

Vasfituorul-megszilntet€s

ntiflen, hogy kes6bb dt-
rakjak az 6rut vagonok-
ba. igy t fuvar masik,
hosszabbik felet (dtlago-

san kb. f47 km-t) is elve-
sziti a lvtAV. Ez a f6vona-
lon 18,3olo drutonnakilo-
m6ter forgalomcsokke-
nestJelent, a mellikvona-
lak forgalmdnak kiesese-
vel egrutt ez mar 21,2o/o.
A szemdlyforgalommal
hasonlo a helyzet, az,zal a
kulonbseggel, hogr itt a
terr: zett vonalmegszun -

tetesek mAr dnmagukban
egr nag/ forgalomtol, az
osszes szemelyforgalom
19,60/o- ittol valo elesest j e -

lentik. A szemelyforga-
lomnak csup6n 44,7o/o-a
a helyi forgalom, amely a
mell6kvonalakon belul
bonyolodik, a forgalom
nagrobbik rdsze pedig a
f6vonalakra r6hordo, or-
szAgos jellegrl, amelyeek
kiesdse a tdrzshdlozaton
13,7 o/o - os forgalomcsok-
ken6st okozna. A teljes
forgalomkieses merteke
igy 30,60/o. Olyan ez, mint
egg lavtna: a kisebb for-

galmu vonalak megszun-
tetese magdval hozza a
tobbi vonal forgalmAnak
csokkeneset is. (Hasonlo
a kdvetkezm€nye annak,
ha bizonyos vonalakon
megritkitj6k a szemely-
vonatokat :  a  k isebb
helysegek utazokozon-
sege kenytelen busszal
vagy - ami meg sokkal
rosszabb mind a kornye-
zet, mind gazdasdgoss6g
szempontjebol sze-
melyautoval megkezdeni
az utazast, s ez tobbnyi-
re azt jelenti, hogy ke-
s6bb sem sz6llnak dt a
vonatra.)
Mindenesetre meg kelle-
ne gondolni, hogr a teher-
forgalom kdzel negrede-
nek, a szem6lyforgalom
kdzel harmaddLnak kiikta-
t5 .sa-eam6djaavasut
gazdasS,gosabbd tetel6-
nek? Nem kellene-e in-
kabb megadni az eryenl6
eselyeket a vasutnak a
kozuttal szemben, s t6-
mogatni a MAV-ot, hogr
korszerubb6, gazdas6,go-
sabbdL vSlhasson?
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S Z AKS ZE R,VEZETI ME GBE S ZEI,.E S
A MAV TALPR,A ATLITASAR,OL

Az utosok 6s o fuvoroztot6k
ig6nyeinek kiszolg6l6so hoz-
hotjo meg o vosutosok hely-
zet6nek tort6s jovul6s6t -
hongzott el ozon o szerdoi
megbesz6l6sen, omelyen o
MAV k6zponti hivotoloinok.
if f etve v ez6rigozgot6s6g6-
nok szokszervezeti titk6roi,
tov6bb6 o MAV t6bb kft,-j+
nek k6pvisel6ivettek r6szt, A
szokszervezeti oktivist6kot dr,
Kis L6szl6 strot6gioi igozgot6
tdj6koztotto o vos0tt6 rsos6 g
k6z6pt6v0 terveir6l6s o MAV
idei gy6keres 6tvervez6s6-
nek f6 vempontjoir6l.
A vos0t vezet6i olyon goz-
d6lkoddsi-onyogi 6rdekelt-
s6gi rendszer kiolokit6s6n
dolgoznok, omely lehet5v6
teszi o mu nkoteljesitm6nyek-
nek o keresetekben t6rt6n6
kifejez6d6s6t. Ez v6ges el-
lent6tben 6ll o MAV Rt. ko-
r6bbi bErtorifo rendszer6vel.
omely o munko t6nyleges
eredm6ny6t6l f0ggetlenul,
outomot izmusok o lop j6n
it6lte odo o j6vedelmeket.
Els6sorbon o teljesitm6nyek
elismer6s6t6l v6rhot6, hogy
megsz0nik o vos0ton beluli
pozorl6 gozd6lkod6s, s hogy
oz egyes r6vlegek o piocro
figyelve szervezik meg mun-
k6jukot. Ennek k6vetkezm6
nyek6nt o wAV ideivevtes#
ge o prognosztiz6lt 40 milli-
6rd forinttol szemben nem
holodhotjo meg o 25.3 milli-

6rd forintot. E vesztes6g fele
o kor6bbon felvett hitelek
komotoi miott k6pz6dik.
A MAV-on bel0l m6r oz els6
l6p6sben is h0sz, 0gyneve-
zett profitcentrumot hoznok
l6fre, omelyek vezet6i 6n6l-
l6on d6nthetnek o mozgG
b6rek kifizet6s6r6l, Ojobb
dol9oz6k olkolmozdsdi6l,
vogy ok6r o fejleszt6sekr6l is,
felt6ve, hogy oz odott szer-
vezeti egys6g megtermeli
ennek onyogi fedezet6t,
Mint Kis L6szl6 bejelentette:
nopokon belul oz 6rintettek
tudom6s6ro hozzlk o c6-
gen beluli elsz6mol6si szob6-
lyokot, Alopelv, hogy o jOvG
benoMAV-n6 l  o t6bb le t -
eredm6ny ut6n j6r6 kifizet6-
seket el6bb o dolgoz6k kop-
hotj6k meg,s csok ezt k6ve-
t6en lehet sz6 o vezet6k tel-

jesitm6ny6nek onyogi elis-
mer6s6r6l.
A megbesz6l6sen dr. M6rkus
lmre, o legnogyobb vosutos
6rdekk6pviseleti szervezet, o
Vosutosok Szokszerv ezel6-
nek elnOke kijelentette: o
MAV 0j vezet6s6g6nek prog-
romjo olkolmosnok ldtszlk or-
ro, hogy v6grehojt6sdvol
megkezd6dj6k o vos0t kive-
zet6se o v6ls6gos helyzet-
b6l. A legnogyobb vosutos
szokszervezetek vezet6i to-
voly decemberben ez6rt fe
jeztik ki irdsbon is. hogy te-
v6keny t6mogot6sukkol el6
segitik oz 6tolokul6st, o hote-
konysdg jovul6s6t.
(o szerk. k6rd6se: HOGY lS
VAN EZ?)
Budopest, 195. mdrcrus L

Domokos Lofos
tdj6koztot6si irodovezet6

Mo zdonyo ez,et 6k S zakszznt uet e Ki zp ontj a
Budapat

Tisztelt Vezet6s6g!
EW r6,j, de szabiilytalan jelensegre
szeretn6m a figyelmeteket felhfvni.
Miircius l-je 6ta a Nyfregyhdza kcir-
ny6ki melldkvonalakon a forgalmi
szakszolgdlat dolgozoi tribb 6llonrii-
son (Nyfrmada, Ohatpusztak6cs,
Balmazfjv6ros, Egyek, Hortobiiry
stb.) 24 6r6s szolgdlatot ldtnak el. Az
ilyen szolgdlat krizben csak 3-4 6ra
szolgiilat-sziineteltet6st tesznek le.
het6v6 az fljszakai 6r6kban, azon-
ban iiltaldban a pihen6st nem bizto-
sftjiik (hever6 nincs). A kollegdk ril-
litiisa szerint felkiniiltak nekik egy6b
szolgi i lat i  rendet is,  de k6ny-
szerfisdgbdl ezt v6lasztottiik, mert a
sok rossz kriztil ez volt a legelfogad-

hat6bb. Ezen koll6giik tdlnyom6 rr&
sze ugyanis bejrir6.
Elismerem, hory ennek a probl6mi-
nak a megoldiisa nem a mi szakszer-
vezetiink feladata. Azonban kozvet-
ve a mozdonwezet6i munkiira is ki-
hatdssal van. Ha egy szolgdlattev6 a
24 6rds szolgiilata v6ge fel6 fiiradt-
siig miatt helytelen int6zked6st tesz,
azzal benniinket is veszelyes hely-
zetbe hozhat. Ha belegondolunk, ez
nem is olyan lehetetlen, hiszen a
szolgiiat-sztinetel6s ideje alatt asz-
talra borulva, vagy az osszetolt sz&
keken pihenni biztosan nem lehet.

N6medi Varga Gyula
mozdonwezet6
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SZOBELI JEGYZEK

A Szovets6gi Ki.iltigyminiszt6dum
tudomis6ra hozza a Magyar KiSz-
arsaslg N4gykovetsb,ge sz6mfua
- n 799.. jrinius ..-6n kelt nagyr -

becsiilt sz6beli iegSz6kiitckel kap-
csolatban az alilbbiakatt
A magyar illampolg6rs6gu X Ja-
nos, YJinos 6s XY Ferencet 199..
iprilis ..-6n 21.00 6rakor a b6csi
D6li pilyaudvaron \etan6ztattbk,
miutin egy szavahihet5 tanri tlts-
tette sk6nt elkovetett nbl6s gyanir-

iival vidolta meg a fent nevezet-
teket.
Meger6sitette ezt a gyanit az a
kodilmEny is, hogy Y Jlnos ren-
delkezett egy olyan szogletes for-
mijfi n6gyszogkulccsd, amelyet a
lezlrt vagonok felnyit6sLra hzsz-
nAhak.
A hat6s6gok a tovibbiakban kiiz-
lik, a h6rom magyanalismerten6k
letart6ztatLsuk indokit, 6s ezutin
a D6li pilyaudvar tend6r5rs6nek
illet6kese altal a foghlzi kocsival
keriiLltek Ltszillhtilsra a Favoriteni
Keriileti Kapitinysigra, ahol a
sztiks6ges formasigokat kovet5en
bfintirsi gnnt miatt kiilonboz6
cellikban nyertek elhelyezEst.
Mvel aletaft'6ztatotak nem ren-
delkeztek n6met nyelvismerettel -

6s a m4gyar tolmicsot sem az
6iszakx, sem a misnap d6lel5tti
(199.. iprilis .) 6rikban nem lehe-
tett el6rni, igy az els6 kihallgat6sra
csak 199.. 6prilis ..-Ln 74.00 6ta'
kor keriilhetett sor.
A kihdlgat6s folyam6n meg5.llapi-
t6st nyert a harom ryantsiton
lratlansirya, 6s ezt kovet5en a
szabadon bocshtasta is sot keriil-
hetett. A kihallgatis folyamin el-

hangzott az a l<tvilnsig, hogy az
esem6nyr5l 6rtesitstik a mgyarr
konzul6tust, amelyet a b6csi Szo-
vets6gi Rend5rkapitanysilg I. osz-
taly Ln it tel j e sitettiink.
A turisa csoport l6tez6se sz6munk-
ra a kihallgacisig nem volt ismeretes.
Megfelent uryan 199.. 6prilis ..-6n
d6lel6tt X J6nos 6s XY Ferenc
feles6ge is a Kapitlnysagorq de a
hat6s6g ai€kozatasa szerint, mivel
egrikiik sem besz6lt n6metiil, a c6l-
tavezetS p6.rbesz6&e nem volt le-
het6s6g. Csup6n arra nrdtunk ko-
vedceztetri rideveliikb5l, hogr X

Jinos felesEge a holg5r.
A hiinyos igynemrivel val6 ki-
szolg6lis felvet6s6re megemlitjtik,
hogy azilyesmi az osztilk fogd6k-
ban nem szok6sos.
Mindhfuom szemEly az elhelyezl-
se alkalm6val a cell6i6ban meg-
kapa a k6t-k6t aka6i6t. Kieg6-
szit5leg pedig a celllk ebben az
id6pontban rin. mennyezetfft6s
6ltal volak melegen tart\ra.
A hat6s6g adata alapilrq miudn a
fogdai elhelyez6sre 22.00 6ra utAn
kerii'.lt sor, tekintenel az 6iszd<u
nyugalomr4 nem tort6nt vacsora
kiszolgAl6s. 07.00 6s 08.00 6ra kG
zott kerii{t sot a regeli kiszolg6l6-
sfua meleg leves 6s kenyer formhih-
ban 12.00 6rakor pedig a rend5r-
s6gi fogda konyhAifui;l ideszillitott
ebed keriilt kioszdsra, mely leves-
b6l, f6fog6sb6l 6s keny6rb5l 6119 s
amelyet azonnal minden fogdiban
elhelyezett megiapott
Ebben nem tesztirik ktilonbs6get
bfincselekml,ny vagy nemzeti ho-
vataftozas alapian, igy term6-
szetesen a magy^r 6llampolgarok

is id5ben megkaptik az ellbtrr6-
nyukat.
X J6nos Ut k6relrn6re tekintettel,
hogy toroliiik 6t a rend6rs6g nyil-
v6ntart6sunkb6l, a hat6s 69 nt ko-
zolte, hogy mivel nyilvlntattilsba
v6tel6re nem kerii,lt sor, igy 5t
torolni sem tudj6k.
A Szovets6gi Beliigyminiszt6rium
szinalatat fejezi ki am W^r turista
csoportnak okozott kellemeden-
s6gek miaa 6s kozli, hogy a sz6-
ban forgo hivaali cselekm6ny te-
kinte t6ben a t€nyhllls ismertet6s 6t
tov6'bbitottik a b6csi 6llam-
iigy6szs6gre, annak elbitllisa
azonban m6g hitra van.
Azon k6rd6sre, hog' mikEnt lehet-
s6ges mindennemfi kirp6tl6si
g"yt 6rv6nyesiteni a panaszos altaJ.
erre n1zve rendelkez6seket a Hiva-
talos Fogvaart6si Torv6ny elffrasar
analmaznak, amely meg;hatarozza
a jogalk n zo felel6ss6pq u'rSrr-
mint a torv6nyellenes 6s biinteten-
d5 cselekm6nyek kor6t is.
Befeiez6siil a Szovets6gi Beltigy-
miniszt6rium kozli, hogy a hat6-
s6gok gondoskodni fognak a ha-
sonl6 probl6mik elkeriil6se 6rde-
k6ben arr6l, hogy a fogvatartot-
tak, a szLmukra sziiks6ges infor-
maa6kat tobbnyelvfi tLjlkoztat6k
fotmliilban megkapi6k. (A nyom-
tawinyok elk6szit6se 6s forditisa
folyamatban van)
A Szovets6gi Kiiltigyminiszt6rium
ezennel is kihaszn6lja az eJkalmat,
hogy a Magy ar KiiztarcasLg Nrgy-
kovets6g6t biztositsa kivil6 tiszte-
le t6 nek megtilitzs ar 61.
Bhg 199.. oktriber ..-in.

(O laas h atat kn pasi tbnlon at.)
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TEREMFOCI
€g g ,,Jd " na p Feren c06 rosbu n !
A cimben szerepl6, 6s idtz6jelbe tett ,,j6", bizonydra a vend6geknek, s nem a hilzigaz-
ddknak jelentett siker6lm6nyt. Term6szetesen csak 6s kizhr6lag a focieredm6nyekr6l van
szo.
Ezuttal a MOSZ Ferencv6rosi Tagcsoport volt a h6zigazd6ja a hagyom6nyos t6l v6gi
teremlabdarig6 torn6nak, melyet 1995. m6rcius 1,4-6n rendeztek a SIKETEK SC
sportcsarnok6ban. Ezittal n6gy csapat hirom vontat6si f6noks6gr6l vett r6,szt a kiirm6r-
k6z6seken.

A r6sztoeo6 csapatok: Szolnok 1
Szolnok 2
Kiskunhalas
Ferencv6ros

Pontban 10.00 6rakor Baunok G6bor jhttkvezet6 sipjel6re indult a b6r, mintegy h6rom
oras vessz6futilsira. A piiyirt ovez6 lel6t6n mintegy 6F70 f6s szurkol6sereg biztatta a
j6t6kosokat.
A csapatokkal egyritt jelen voltak a szolg|latt vezet6k is, Grenczer J6nos, Szab6 Zoltiln,
Turj6nszky L6szl6, valamint Papp Lhszl6 6s Harai Istv6n urak. Jelen volt Domb6v6ri
Mih6ly rir, aki a Bp. LJzletig. fordam6gusa.

Eredtn2nyeh: Szolnok 1 Kiskunhalas
Szolnok 2 Ferencv6ros
Ferencv6ros Kiskunhalas
Szolnok 1 Szolnok 2
Kiskunhalas Szolnok 2
Ferencv6ros Szolnok 1

3:7
0:0
0:1
4:0
4:0
0:5

Az izgalmakban b6velked6 d6lel6ttrit krizris eb6d k<ivette, mely ut6n ajelenl6v6 rrroz-
donyvezet6k 6s gazdasilgivezetlk k<itetlen besz6lget6s form6j6ban j6l 6rezt6k magukat.
A k6s6 d6lut6ni 6r6kban 6rt v6get ez a j6l sikertilt sportnap.
A jelenl6v6k k<iz<is elhathrozdsb6l rijonnan meger6sitett6k, hogy 6sszel lesz folytat6s.

Sipos l6zsef

TER,EMFOCI
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Ttrdjuk hdny 6ra van!
Mozdonyvezet6l6tszdm 6s szolgdlati 6ra 1.995. 6v 2. h6 20 munkanap

Szdgdhti Atto szolg. Kiffzetet Ke. &a
hely m6ny 6ra 6l6ra 

"-"614

szolgfbti AIfo Szolg. Kiffzatct K6a" 6ra

hely m6ny 6ra 6l6ra,,-"&t

Bp. Keleti 27 7U t27 l57l

tf6 wt 156 1 9 160

Bp. Fcrcncv. 20u2 % 49:i

u6 lrc 159 0 4 160
np. fszaki 33ffi 555 76

tf6 255 162 3 4 160

Szclnok 43 189 29 M

tf6 w 156 0 ll 176

SzjeErrrir 48407 t57 531

It6 3ft 155 | 2 162

Bp.Deli &7t x, v
t f 6 4 5 1 6 0 l l 1 6 0

Gydk 23593 35 E52

tf6 l9l 157 0 6 160

Hegyeshalom ll 182 24 243

tf6 r8 168 0 4 162

B.S/ermt 9219 24 'll5

tf6 66 156 0 12 160

lIaWrn mo37 380 93
lf6 1,{) 176 3 I 160

Bp.KUr0noCl0 7U 0 O

t f 6 5 1 6 0 0 0 1 6 0

Mislolc 59373 28 6E96

tf6 61 152 0 lE 160

Filzrsebony t43m 33 265

tf6 lot l5E o 3 160

DebrEcrn 31092 5l l41O

tf6 2fi l5t o 7 160

P0sp6klad6ny 19 188 X) 845

It6 t6 159 0 7 160

Nyfrcryhlzr 325/,9 0 1682

tf6 262 160 0 I 160

tf6 t69 163 0 2 162

Szcged l6i52 t9 389

tf6 123 16l o 4 160

tf6 262 16l I O 160
BCkCscsrba 35396 n2 65

Kiskulhrlss 14123 & lO83

tf6 ll3 l5l o 12 160

Szentes 32n5 n l2fft

tf6 247 152 0 6 160

P64s Y726 100 1163

It6 259 157 0 5 160

Domb6vdr 38265 1503 586

tf6 275 16 7 3 160

Nagykanizoa 26919 N 12ft

tf6 m3 16l I E 160

Szornbathely 29 fi3 l7 '26X

fi6 2* 155 0 14 167

Cellddmdlt 2908/ 149 ll32

tf6 2n 16l I 6 164

Tapolca l2n6 ll3 1065

tf6 98 156 I 13 166

Talre.gerszrg 13 321 136 Y5

t f 6 n 1 6 2 4 1 6 2

Hlilfizlt 'lt2lzl ,m54 30668

tf6 5395 158 | 7 16r.7

Budapesri oi. 24959 1396 8366

tt6 180+ 159 I 5 163

Miskolc iiv. 73693 61 7163

tf6 570 153 0 15 160

Debrecen fi. E2E29 'll 39n

tt6 65E 159 0 I 160

7-ercny n69{) O 232

tf6 169 163 0 2 162

SzegediiiV. 98256 E)l ngl

It6 745 157 0 4 160

P6€3 itl. 9990, lSlO 3d)5

tf6 7n 161 3 5 160

Szornbathely U1U 415 5l7t

W.rtO 653 158 I lO 165.2

Fclel6s szerkcsztd: SIPOS J6ZSEF
A szeftesd(b€g cirne: lO87 Bp., Kerepesi ft 3.
Tclefon: 1130-818, 1339-540
tizemi telefon: 0l -l 6-62, 0l - I E-40, 01 - I 9-90, Ol -21 -87

A Moz&nyvezetdk Szakszervezate rregbfz4sfibdrl kidja az
ANIIKVA Kft- f 2O2 Budapcst L-dzdr u. 38.
Telefory'fax: 28r',-3550
K€sziilt az ANilKVA nyomdaii zffibrn
Felel6s vezet6: Andics L6szt6
Munkaszdrn: 95.095
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A MOZD OIVYI/EZSTOK SZAKSZERI4EZETE
PROGR'dJd'/fqnITE

az 1995. evi uzemi tanS.csv6laszt6sokra

ih vAr,e.sztAsor 1995.
1995 md.Jus6ban mdsodizben kerult sor Tif
vdlaszt6sokra a MAV Rt-nel. A Mozdon5 /eze-
t6k Szaks zenrezet€nek v6:lasztdsi feladatalt,
vdlaszlSsi strat6gldJ6t most c€lszerri megha-
tAroznt. E;zt szolgilIta az ugMv6 bfzottsag
mdrcius 3-i, valamint a kulddttk6zgnil€s mai
munk5.ja. Kul6n-kul6n kell Osszefo$alnl az
f993. 6vi viilasztd.sok tapasztalatait, szak-
szervezetunk v6laszt6Lsi c€fait, a v6lasztAst
el6keszit6 feladatokat.

L. Az 1993 €vl v6lasztdsok tapasztdatal:
Az akkori. els6 vdlaszlAson a MOSZ cClkitfze-
sei k6z6 tartozott a l@/o kOrtili t5,mogat6.s
megszerzlse, mert tul a szakmai reprezenta-
tivit6son, ez vo]lt az a kusz6b, amit tlsztes
eredm€n1mek lehetett tektnteni. Ak0z0s szak-
szervezetl vaSIon hasznd.lati J og6nak megosz-
l6sa miatt ls fontos volt aJ6 eredmeny. A helyt
tisztseglvisel6k munkdJa, a nagrarAnyl resz-
vetel a szavazason, a fbrumok, a plakdtok 6s
sz6r6lapok meghozt6k aj6 eredm6n5rt, hiszen
t6bb mlxt 110/o-ot stkertilt elerni.
EredmEngek:

MOSZ 1 1,1&6
VDS6Z 18,740/6
vsz 59,18%
FYEgetleru 70,9,6

Ezzelkialakult az al.relyz,et ls, hogr a VSZ nem
tudott egreduli szerzild1sk6t6ve vdlni (KSZ),

hiszen nem €rte el a 65o/o-ot. Ddnt6en a vd.-
laszlSs rendszer kialakulatlans6ga miatt negy
vontaf6si ffin6ksegen nem kerult az Vt-be
MOSZJelOlt. A k6zponti uzemi tand.csban egr
kollegank kepviselte a mozdonyveet6ket.

2. Vlllasztisl c6$alnk 1995-ben:
A md.sodszor sorra ker0l6 UT vdlasztdsok so-
r6n kerulnek hi Jel6ltJeink kOzul azok, akik a
k0vetkez6 hdrom €vben resztveszneh a helyi
uzemi tanS.csok munk6J6ban, valamlnt a k6z-
ponti uzemi tan6.csban.
Ezcn tulmenfun az eredmbnyek meghatdroz-
zdk
- a MOSZ tamogatottsilgilt,
- a szakszewezetl k6z6s tulaJdon MOSZ-I

megillet6 r&z€t,
- a h6,rom reprezentativ szakszewezet er6vi-

szonydt.
A vdlaszt6sok ideJ€n is a Jelenleg hatdlyos
Munkat6rvdnyk0nyv szerint kell e!6rnl, hi-
szen a t6rvenym6dosit6.s elhuz6dtk.
Az erre ua16 Jetk€szfiLEs sordn a lcbuetkez.b
cebkat qjdnlntos lfiuetr 

-frnlc

a) ndvekedJdk a MOSZ o/o-os t6mogatotts6ga,
b) minden vontalS.si f6n6ks6gen es kirendelt-

segen Jusson be Jel0ltunk a helyi uzemi
tan6.csba,

c) a kbzponti uzemi tan6csban meg kell firiznd
Jelenl6tunket- az eredmCnyekt6l firgg6en -
t6bb kepvisel6vel.

Az Ugyvlv6 BtzottsAgl J6vlhagYta:
1995. mtrclus &6n
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A vd.laszt'lsi kampdnyrrnknak most is pozitiv
tartalmunak kell lenni, kdzeppontban a
MOSZ oteves munkrijrinak, eredmenyeinek a
megismertetesevel.
Vlszonyunk a md.stk ket szakszervezettel d6n-
toen ugranaz, rnTrtt ket €wel ezel6tt, orszagos
szinten nem Jon letre v6lasztdsi szdvets6g,
helyben az l993-as tapasztalatok alapj6n kell
ddnteni az esetleges egruttmukdd€sr6l.

4. Feledatalnk a m6Just iiT vilasztAsoklg:
E;zek meglatd.rozA:sakor nem ker0lheto meg a
mdsik ket szakszewezet felkeszulesdnek,
szerl.t ezetpolitikrij 6nak €rtdkelese.
A VSZ-ben tdrtent elndkvdltdssal a szewezet
feltehet6en feledtetni akarja tagsdgdn6l az
1993-as kudarcot. Tartanak annyira a
VDSZSZ-t61, hogF inkabb tamadjak majd
oket, minthog csak vedekeznenek. C€ljuk
feltehet6en a 650/u vagy az azt meghalado
eredmeny, hiszen tul a reprezentativitason,
nem mindeglr milyen ardnyu tulajdont tudnak
megtartani.
AVDST4SZ vdrhatoan nem vdlto ztat v alasztAsi
strat€giajan, sajdtos modszerein. Meghirde-
tetten 4V42o/o-os eredmdnyt tuztek ki c€lul,
ami igen jelentos arS.nyn6veked€s lenne. Pil-
lanabryi ta$€tszamukbol (I2 32O fo) 7900 fo
az tizemvitel terulet€n dolgozik, tehd.t itt szd-
mithatnak j elentosebb eredmenyre. Iinyeges
k6rulm€ny, hogr - ellentetben az el6z6valasz-
td.sokkal - most szinte minden szolgdlati he-
lyen jeldlteket kivannak dllitani, a mind na-
globb szavazatszd,m elnyerese €rdekeben. Vd-
laszfS.si munkS.juk elso jelei azt mutatjdk,
hogr nyers, agressziv feli€pesukkei lehet szd.-
molni. Nagyon akarnak nyerni 6s ezert is dtli-
tottak fel olyan valasztdsi koltsegtervet,
amelynek veg6sszege 1 O millio forint. Els6sor-
ban a VSZ ellen politizdlnak, de igazdn soha
nem mondtak le a MOSZ megs/engiteser6l.
Most ez a kisert€s fokozodhat.
A MOSZ €rtelernszeruen azokon a munkahe-
$eken tud jeloltet S.llitani, ahol tagai dolgoz-
nak.
Szempongaink
- 1995-ben serfl kol vdlaszlAsi szovetseget a

MOSZ mas szalrszer vezettel orszd.gos szinten,

- az l993-as helyi mege[apoddsokat ertekel-
ni kell, maJd ddnteni az esetleges egruttmu-
k6d€srol,

- a MAV Rt. dolgozoinak letszdrna Jelent6sen
csdkkent az elmult ket evben (8O ezerrLl70
ezerre) udrt, ha minden mozdonyvezeto,
minden taglArsunk resztvesz a szavazasort,
jelent6sen novelhetjuk a MOSZ tdmogatott-
sdgd.t,

- a szavazatok ardnyat meg n6velhetjuk, ha
tdbb jelOltet dllitunk, de itt szdmitani kell a
kockdzatokra is.

Rordbbi tapasztalatatnl&Ol kiittdulua teruez-
zilk
- plaka.tok, szorolapok kiad6.sd.t,
- uj elemk6nt szakszervezetunk eddigi mun-

kejet bemutato kiadv6.ny kesziteset,
- tobb rekldmhordozo kibocs5.t5.s6t,
- a Mozdonyvezet6k Lapjanak dprilisi, mS.jusi

szdmS.ban elkuldnitheto bels6 lapresz meg-
j elentetes€t (v6laszlAsi utmutatoval, v aJasz-
ld.si felhiv6ssal),

- a szolg6lati f6noksdgeken forumok'szerve-
zes€t es megf, artiisiit.

Ahogran korAbban, most sem lS.tszik indo-
koltnak kul6n kampS,nybizotts6gok feli.llita-
sa, a szewezet jelenlegi strukturS.Jd.ban kell
a felkeszul€st elvegezni a tisztsegvisel6k ut-
f iin.

Technlkal tudnlval6k:
- a valasztd.sok id6tartama hdrom nap lesz,

mdjus 23.,24.,25., (az OrszS.gos KoordinS.-
cios Bizottsag felhivrisa alapjdn),

- a lebonyolitds elosegites€re mdrcius 6-d.n
megalakult a koordinAcios bizottsd.g a
szakszervezetek, a munk6ltato es a nUt
kepvisel6ibol, amely klzzdtette els6 felhi-
vasat,
az At vdlaszlAsokkal egyidejiileg kertil meg-
rendezesre a munkavedelmi kepvisel6k vA-
lasztAsa is, az UT v6laszt6st bonyolit6 vd-
lasztdsi bizottsd.g segitsdgevel,

* a valaszbds fenti id6pontjara tekintettel a
vdlaszLisi bizottsd.goknak legk€s6bb mdrci-
us 27 -ig kell megalakulniuk.

Budapest, 1995. marcilts 7O.

Dr. Borslk JAnos
ugrvezeto alelndk
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VALASZTASOKI 995.
Mozdonyvczet6kt f,oll6g{L! Trgttrr*l
Szakszervezet{lnk I 993-ban indult el6szdr az ilzemi tanlcs vilasz-
tlsokon, ahol tobb, mint I l%-os eredm6nyt 6rt el 6s l6tszlmlhoz
k6pest a legsikeresebben szerepelt.
Ez az eredm€ny tette lehet6v6, hogy er5nk, befolyisunk az
6rdekegyeztet6sben tov6bb ndvekedien, illetve azt, hogy a Vas-
utasok gakszervezet€nek rii vezet6i6vel megiillapodist kdthetttnk
a ktizds szakszervezeti vagyon hasznilati iogtnak p6nzbeni meg-
viltis116l.
A Mozdonyvezet6k Szakszervezete mir a vilasztisok el6tt is
reprezeDtativ volt, de a lo%-os hatirt is el tudta 6rni, illetve
meghaladni is k6pes volt azt.
Sikertlnk a mozdonyvezet6i gtrda €vszizados dsszefo.gisiMl,
szolidaritistMl, szervezetts6g€Ml, fegyelmezetts6g€Ml, 6rdeke-
inek lblismerdseMl fakadt. Az t 995. €vi vllasztlsok sikere is ezen
mrilik. Szakszervezetllnk megmarad a realitAsok vinti€n, vilasztisi
ig6rget6sek u6lkul tigy l{qa, hogy minden szakszervezeti tagunk-
nak elemi kdtelezettsege rEsztvenni a vilasztAsokon, a MOSZ

ieldltieinek timogatisa pedig saiit €s kozossegi €rdek egyarint.
A vtlasztdsi eredm6nyek tovibb ndvelhetik a mozdonyvezet6k,
szakszervezetilnk tekintEly€t. Meghatlrozzik a kdzds szakszerve-
zeti vagyon tulaidonioginak rink es6 r€sz6t, amelyhez'mintegy
6t 6v virakozis utin v6gre hozzliuthat az €rdekkEpviselet.
Megalakultak a vilasztisi bizottsigok, megkezd6dtek a ieldl6sek
6s a vilasztisi el6k6sztiletek. Az tlzemi tanics vilasztisokkal
egyideifileg munkav€delmi k€pvisel6ket is vilasztanak a munka-
helyeken, ez is a vllasztisi bizottsigok munkiiit ndveli.
Azok a koll6gik is segits€k a vilasztlsi bizotslgok mozdonyvezet6
tegiainak munkiiit, akik ilyen tisztseget nem lltnak el.
tegut6bbi ktizgyulEsunk idei€n n6hiny formanyomtatvioyt koz-
readtunk, amit most azzal folytatunk, hogy a vilasztis vabilyai-
16l, a leldluillitisr6l, a hozz,i kapcsol6d6 nyilatkozau6l, a ieldl6-
listir6l, a szavazatszed6 bizottslgban tdrt€n6 rdszv€telre k€r€sr6l,
annak munkiiir6l tii€koztatunk, a szavazisr6l, a szavaz6lapr6l, a

iegyz6konyw6l.
Itt olvashat6 az a szakanyag, amely nagym6rt€kben segitheti a
vilasztAsokkal kapcsolatos feladatok sikeres elv6gz6s6t.
Az iprilis 3-in megtarton Ugyviv6 bizotts{gi {il6sen sztileten dont6s
a vllasztisi f6rumok megtartdsinak helyeir6l, idSpon$ir6l.
Ezeken a f6rumokon a MoSZ vezet6i til€koztaqtk a tags{got 6s
minden 6rdekl6d6 vasutas koll6grit az aktuilis 6rdekvedelmi
fdadatokr6l, az {lzemi tanicsok 6s a munkav€delmi k6pvisel6k
vilasztlsAval kapcsolatos szakszervezeti illlsponu6l, teend6k6l.
Kivlnatos, hogy ezeken a f6rumokon mind nagyobb szimban
legyenek ielen a mozdonyvezet6 kolldgtt, mis vasutas tArsaink,
hogy a kozds, mindenldt foglalkoztat6 probl6mih6l, k€rd6selr6l
6szinte, nyflt eszrnecsere dakulion kt, segitve azon tirgyallsi
illispontok kialakulls{t, amelyet Erdekvddelmi munklnkban k€p-
viselni fogunk a munklltat6val, a korminnyal vemben.

Ilr. Borsik Jinos

* 
ugyvezet6 alelnok

Az itzemi tenics mint e mrmlevillel6i reszv&el int6anenyc
Mi az llzani tandcf
Az 1993 mijusi vllaszt6sok utdn k€t €wel m€g miodig vitatott
k€rd€s az, hogy mi is tulaidonk6ppen az {lzemi tanlcs? Bizonyos
munkiltat6i korok vezet6i int6an€nynek tekintik, €s ebMl kiin-

dulva a vezet6i celokkal 6s €rt6kel6sekkel val6 telies azonosulist
ktivetelik meg az tlzemi tanicstol.
Tapasztalataink alapiin gyakran el6fordul, hogy bizonyos ktirul-
mdnyek ktizdtt az ilzemi tanics tinmagit iltallnos munkav{llal6i
€rdekv€delmi szervezetnek tekinti, 6s a szakszervezetek vere$t
kivinia 6tvenni.
Mindk6t felfogist alapvet6en elhibizottnak tekintiuk. Tdbb 6vti-
zedes nyugat-eur6pai funkci6iuknak 6s mfiktidEsilknek a taPasz-
talatait felhasznilva azt mondhatiuk, hogy ezek az llzemi tanlcsok
az ipari demokricia, a munkavillal6i iogri r6szv6tel (puticipici6),
a dolgoz6k villalati dtint6sekbe val6 belesz6lisinak az intezrn6-
nyei.
th a cimben feltett k6rd6st a lehet6 legegyverfbben akariuk
megvilavolni, akkor azt mondhatiuk, hogy az ilzerni tanlcs a
munkavillal6k iltal vilasztott k6pvisel6k (uzemi tanics tagok)
kdzds szerve, testtilete. Ezt a testiiletet (az llzemi tanicsot)
hatalmazza fel a Munka Tdrv€nykdnyve arra, hogy vegyen reszt
a munkiltat6 (gazdasigi tarsasig) fontos ddnt6seinek meghoza-
taliban. A dolgoz6k kdzvetve, vilasztott k6pvisel6ik testlilet€n
(tlzemi tanicson) keresztiil gyakorolhatilk a tdrveny 6ltal meg-
hatirozott 16szvdteli iogositvinyaikat.
Eszerint lehets6ges rigy fogalmaznunk, hogy az ilzemi tanics a
munkavillal6k iltd vilasztott villalatvezet€si szerv? Igen, de itt
rtigt6n le kell sztigezniink, hogy er6sen korlitozott ddnt6si
(viszont gyakorlatilag korlitlan informil6disi) Iehet6s6ggel ren-
delkez6 vezet€si int6rn6nyr6l van sz6, amelyet ,,alulr6l" a
vilaszt6k er6sen konoollilhatnak (a dolgoz6k bevdmoltathatiik
az llzemi tanicsot, esetleg testiiletileg, ill. a tagokat egyenk€nt is
visszahlvhatiik stb.).

Az Uzqni tonda funkci6ja
EbMl a kett6ssegMl ad6dik funkci6ia, amelyet a kove&ez6k€p-
pen irhatunk le: az tlzemi tanics a vezet€s ddnt€sei el6tt kozvetitse
a dtintEshoz6khoz a dolgoz6k v6lem6ny€t 6s k€pviselie a ddnt€s
ficlyamatiban a munkavillal6k drdekeit. Ha kdzdsen megAllapod-
tak tii6koztassa vilaszt6it a meghozott ddnt6sr6l, nyerie meg 6ket
a deint6s vdgrehaitdsira.
Jogositvinyainak erel€Ml 6s jelleg6Ml ki fog derulni k6s6bb,
hogy erre csak az tizemi tanics tagiainak, ill. az elndk€nek
meggy6z6erej€t haszntlhatia fel. Ugyanis nincsenek olyan eszkd-
zei, amivel kik€nyszerithetn€ a dolgoz6k 6rdekeinek az 6rv6nye-
s0l6s6t. A tulaidonos(ok)uak 6s a tirsasiig vezet6s6nek 6rdeke,
hogy elkerulie azt a konlliktust, ami a dolgoz6k akarata ellen€re
meghozott ddnt€ssel egFutt iirhat. (A konfliktus termel€skies€st,
az anyagi haszon elmaradAsit, esetleg kifeiezett vevtes6get okoz-
hat.)
thsonl6 probl6mtkkal iirhat a dolgoz6i egyutunfkod6s elmara-
disa, a c6g c€liai irinti ktizdmbdss€g, vagy az azokkal val6
szembefordulis. Ez€rt a vezet6snek alapos drdeke f6z6dik ahhoz,
hogy megismerie a munlavillal6k - {lzemi tanics eld kdzvetitett
- v6lem6ny6t, 6s megpr6bilia elfogadtatni a saietitt.
Ennek sorin meg kell gy6znie az ilzemi tanicsot dtintes6nek
gazdasigi €sszerfs6g6r6l, fontossigir6l. Ha ez sikertil, akkor villal
it az ilzemi tanics dtint6s-felel6ss6g€Ml egy (a iogosttvAnyaival
arinyos) r€szt, €s vilik igy maga is vllldatvezet6i int€2rn€nny6.
Ett6l kezdve a feladata, a konlliktusok elkertil€se €rdek€ben, a
dont6s elfogadtatisa a dolgoz6kkal.
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Az tlzemi tanlcsnak van tehit egy munkavlllal6i 6rdek- megie-

lenlt€si, valamint az iltala is elfogadott ddnt€s utin azt magyarSz6'

elfogadtat6 funkci6ia. E miatt az informil6, konftktusmegel6z6

tev6kenys6g miatt nevezztlk az tizemi tanicsot a munkaMke

int6zxn6nyenek.
Hogy telieslteni tudia mindk6t funkci6iit, i6l kell tudnia k6pvi-

selni a dolgoz6k erdekeit, mert csak ekkor vllik szimuha 6ket

volgil6 hiteles int6an6nny6. th nem hiteles, akkor a mlsodik
firnkci6t, az informll6, ddnt€smagyariz6- elfogadtat6t, konflik-
tusmegel6z6t sem tudia teliesiteni. Ekkor pedig a villalat vezet6-
s6nek sem lesz szuks6ge 16.

Mibar kulerb0zik q. q szakseweet twikatysi4iriil?
Mel6tt r6szletesen felsorolnAnk a szakszervezet es az ilzemi tanics

kttzotti kildnbs6geket, besz6lnunk kell a szakszervezet megvilto-

zott szerep€r61, a piacgazdasigi kOrUlrn€nyeknek meg{elel6 fel-
adatair6l.
A szakszervezet a munka viligiban mindig is a kiszolglltaton

dolgoz6k er6s, harci szervezetek€nt i6tt l6ne, mellyel munkaer6-

piaci poztci6iuk iavttis6t, a piaci versenynek a munkavillal6laa

n6zve kiros kdvetkeandnyeinek a cstikkent6set kivintik el6rni.
Az ebMl kdvetkez6 hagyominyos szakszervezeti gondolkodisul
a tulaidonossal, illetve a vezetEssel folytatott egyezkedesen tul-
mutat6 egyutfinfikt)d€s (pl. belesz6l{s a tdrsaslg dtint6seibe €s az
ezek6rt vd6 {elel6ss€gvtllalis) nem egyeztethet6 6ssze.
Ennek az egyezked6snek a tipikus int6zn6nye a kollektiv szerz6-
d6s, amelyben a munkiltat6 €s a szakszervezet egyenrangt
pa$neri kapcsolata testesul meg. A szakszervezetek a kollektiv
szerz6d6ssel nem a vezetCs felel6ss6g6t kivini;ik Atvdllalni, nem a
vezet6shez, az igazgatAshoz val6 jogaikat szAnd6koznak csorbitani,

hanem hatalmuk ellensulyozisival saiit tlrgyalisi poztci6iuk
er6sit6se, a dolgoz6k munkafelt6teleinek iavitisa a c6liuk. Az

elrnult id6szakban a szakszervezet tev6kenyseg6ben keveredett az
fnouorfpngvt 6s a nfszvhEl. Ene azonban az ,,tt!" Mt. mir
nem ad lehet6seget. Ugyanis el6hia, hogy a r6szv6teli iogositvi-
nyaikat a dolgoz6k az iizemi tanicson kereszttil gyakorolhatiik,
6s ennek megfelel&n viltoztak meg a szakszervezet iogositvinyai.
A kdve&ezn€nyt rdviden tgy fogalmazhatiuk meg, hogy a
szakszervezet (az alapvervezet) in6anenyesen kiszorult (Ponto-
sabban kiszorltottlk) a c6gek vezet6ioek ddnt€shozatali rend-
szer6Ml.
Az rii Mt. 6s egy6b, a szakszervezet tev€kenys€g6t szaMlyoz6
jogvabtlyok (pl. a sztriiktdrv€ny) k6t tertileten adnak lehet6s6get
a szakzervezet tev€kenysdg6re.
l. A munka viliginak, a munkaviszonynak az el&e uotitlyozitsibon
Erre tipikus p"ld" . kollektiv szerz6d€s, ahol a kollektiv szerz6d6s
id6beli hatilytig a munklltat6val kdzosen el6re szabilyozz6k a
villalati munkaviszony kerd6seit. (Ide sorolhat6 m€g: a keretkol-
lektlv szerz6d€s, az fudekegyeztet6 TanAcs megillapodtsai stb.)
2. A vtllalati dontisd( .kivulr6il' trftA1 bcfoly,isoloso
hre dkalmas eszkdz pl. a lobbyzls fteresni egy olyan kiitr6
vem6lyt vagy csoportot, amelyik a vAllalat ddnt6sein6l drv€nyesiti
a szakszervezet 6rdekeit), illetve a nyomisgyakorlis eszkdzei: a
v€t6, a nyilvinossig felhasznilisa (tomegkommunikici6s eszko-
zdkdn keresztiil nyomisgyakorlis a vezet€sre), a demonsuAci6 6s
a szuiik.
A d6nt€s azonban a k€t szakszervezeti tev6kenys6gi terillet - az
el6re szabilyozAs €s a ddntds kivulr6l tort6tr6 befolydsolisa -

kdzott szuletik. A ddnt€sben val6 rhzv€tel mutavdllal6i int6zm€-
nye az tlzani tonics.

TovAbbi ktllfttbs,g* w izani tanirs b o szokszervaet kitzittt
l. ru|&rbs{ a mrfktil&uk clopjit ielartd clvdrbar A munkahelyen a
munkav{lld6k €s a munkiltat6k vivonylban egyszerre van ielen
az €rdekazonosstg es az 6rdekellent6t. Az tlzemi tanics tev€keny-
s6ge azon az €rdekazonosslgon alapul, amely - konszolidilt

gazdasigi korulm6nyek kdztitt - mind a munkavillal6k, mind a

munkiltat6 6rdekeit kifeiezi.
M€pedig: kdz6s 6rdektlk a mulkaMke, a 

'termel6s" zavartalan-

siga, hiven ebMl lesz nyereseg, 6s csak a nyeres6gb5l lehet

osztal€k, illetve Mremel€s, technikai feileszt6s 6s l6l6ti c6loha
fordithat6 penzeszkdz. Ez6rt lehet a munkcbtke ntinninyc.
A szakszervezet tev6kenysege - megviilet6s6t6l fogva - azau a

hatirozott €rdekellentEten alapul, amelyik a munkavillal6k 6s a
tulaldonos kdzdtt a profit, a nyere#g felosztisinak arinyiban
nyilvintrl meg. A szakszervezet ebben az osztozkod6sban a
gyeng6bb pozici6ban l6v6k fegyvere, a munkaharc int6znenye.
2. Kulihhs€g o ,muh&bi tfrul€thar'
Az lizemi tanics mriktiddse csak villalaton belttl 6rtelmezbet5.
Nem 6pitette ki szervezet€t a villalaton kivUl, nincsenek szaknai,

igazati, teriileti, ill. orszigos szintf ilzemi tanics szervezetek,

intean€nyek. Ez egyben azt is ielenti, hogy valamennyi villalati

probl6mira belul kell megoldist keresnie. Sokszor azonban a
villalati probl6m{k nem oldhat6k meg csak egy igazat, szakna
vagy egy r6gi6 keretdben. Az ilyen tipusri probl€mik megoldlsira
az lizemi tanics nem alkalmas.
Ezzel szemben a szakszervezet szervez6dese vertikilisan idrgla az
eg6v gazdastgot. Nem csak villalati szinten k6pes a dolgozok
erdekeit 6rv€nyesiteni, baoem sziikseg eset6n, h6pitea szervezeti
rendszer€n keresztitl, k6pes azt mezoszinhe (igazat, szalcrna, teriilet),
ill. makoszinue (orvigos €rdekegyeaet6s) becsatornizni.
3. Kuliinbsq o ,tagsigban'
Az tlzemi tantcs, bizonyos €rtelemben k€nyszerintezrn6nykdnt,
tev6kenys6g6vel lefedi a munkiltat6val, munkaviszonyban ill6
dsszes munkavillal6t, de szervezeti 6rtelemben nincs tagsiga.
Az tDemi tanics elvileg a villalattal munkaviszonyban ill6 minden

dolgoz6 int€zrn6nye. A szakszervezet tinill6an szervez6d6, elkii-
Itlntilt tags6ggal rendelkezik, amely nem fedi le a dolgoz6k

6sszess6g6t.
4. Kuliinh*g elismerutguk (lqitimdci6juk) 6 jogositv6nyoik fon6siban
Az iizemi tanics erel€t a tdrvdnyek kivtilr6l szabilyozzik. Ezek a
tdrv6nyek hiviiik 6leue 6s nem a munkavillal6k szervezkedEs6nek
'szerves feil6d6sek6nt" szuletnek. A szakszeryezetek erel6t saiit
szervezetts6ge adia (a tagok belilh6l), 6s ez az er6 tithdz6dhet a
l6oehozisit, mfktid€s€t, jogositvinyait meghatiroz6 iogszabi-
lyokban, szerz6d6sekben €s megillapodisokban.
5. Elt€rb c nyom6sgyokorlis lehettislgeibell
Az ilzemi tanics a munkaMke int6zm6nyek6nt nem reudelkezik
(nem rendelkezhet) semmilyen nyomisgyakorl6, k6nyszerit6
eszktizzel, amellyel v€lemdny€t ri tudni k€nyszeriteni a munkil-
tat6ra. Szinte minden orszigban a legels5k kozott szabilyoztik,
hogy a munkiltat6 6s a munkavillal6k ktizotti konfliktushelyzer
ben (pl. vtriik eset€n) az iizemi tanicsnak semleges magatartist
kell tanrisitania. Ez nem azt ielenti, hogy az iizemi tanics tagiai
nem vehetnek r6szt mint munkavillal6k a sztriikban. R6szt
vehetnek, de ez alatt szilnetel az ilzemi tanicsi tagsiguk.
Ezzel szemben a szakszervezet ttirv6ny iltal biztositott nyomis-
gyakorl6 eszkozokkel rendelkezik (pl. a sztriik).
6. Eltbrd lehetih:og*, az informil&dsban
Erre koribban csak a nyugat-eur6pai peldibol kdvetkeztethettilnk,
mdra azonban Magyarorszigon is egy6rtelmfen bebizonyosodott,
hogy a munkiltat6 villalaton kivi[i szervezetk€nt keze[ a szak-
szervezeteket 6s ttzleti vagy egy6b megfontolisokMl bizonyos
informici6kat megtaSad
16luk.
Az tlzemi tanAcrckat viszont bels6 villalati int€znEnyk6nt kezelik,
de a tdrv6ny is iobb informici6s lehet6s6get biztosit szimuha a
szakszervezetekn6l
7. A r'clrt'ctel a u'erd*vaelun kulthbsqe
A r6szv6tel azt az intezn€nyes lehet6seget ielenti, amelynek
szabilyozott keretei ktiztitt a munkavlllal6k belesz6lhatnak a
villalatuk 6let6t meghatlroz6 dtintdsekbe.
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Ilyen r€w6teli int€zm€ny az {lzemi tanics, amely nem mis, mint
az tisszes dolgoz6t k€pvisel6 testUlet, amelynek jogszabilyok,

szerz6d6sek iltal meghatirozott iogositvinyai vannak.
A szakszervezeti erdekv6delem pedig azokat a )ogszabilyok,
szerz6d6sek €s megillapodlsok 6ltal meghatirozott tev6kenys6-
geket, elitrisokat €s eszkdztjket ielenti, amelyek a szakszervezet
rendelkez6s€re {llnak taglaik 6rdekeinek 6rv6nyesit6sere.

Az {lzcmi ten{cs iogosttvinpi
Az olyan keret iellegii tdrv6nyek 6rtelmez6se, mint amelyek
kdr6be a Munka Tdrv€nyk6nyve is tartozik, nem egyszerf feladat.
Ez6rt a k€s6bbi vitlk elkeriilEse €rdek€ben azt javasoliuk, hogy a
munklltat6 egyfltt az ilzemi taniccsal pr6billa meg 6rtelmezni a

iogositvinyokat. A iogok €rtelmez6s6n tul a)inlatos a joggyakorlis
eliirisi rendi€t is szabilyozni.
l. Az uzg'rni hnAcsot q/uttdthtki jq illeti mq a kolldrtiv sentidisbct
mqhotirozott jlllti cbltt pauevkozok felhcszrtiltiso, illetve u ilyar iellqti
ntanary*, 6 ingutlcnok hasaroeitisivol kopaolotban. A szabilyozisban
saiitos kett6ss€g €rvEnyestil: a kollektlv szerz6d6sben kell meg-
hatirozni a felhasznilhat6 dsszeget, de a felhasznilisr6l mir a
munkiltat6 6s tizemi tanics egyiitt rendelkezik. A kett6s szab6-
lyozls egyfaita 6rtelmez6se lehet az, hogy a szakszervezetek
vannak alkupozici6bau a munkiltat6val szemben, mivel rendel-
keznek megfelel6 nyomisgyakorl6 eszktizokkel. Ugyanakkor a

i6l6ti alap ldnehoz6siban minden munkavillal6 r6szt vesz 6s
term6szetesen r6szesednie is kell bel6le. Ez6rt bizza a ttirv6ny a
felhasznllissal kapcsolatos egyuttddnt6st az itzemi tanicsra. A
szabilyozisMl kdvetkez6en, nyilvinval6an szoros egyiittrnfkd-
d6sre van sztlks6g a szakszervezet 6s az iizemi tanics kdzdtt az
dsszeg meghatirozisir6l 6s felhasznilAs6r6l.
Tapavtalataink alapjin e tertilet6l k€t komoly gondr6l adhatunk
szimot: az egyik az, hogy a tirsas6g vezet6se szimira nincs
semmilyen iogi k€nyszer a i6l6ti alapok k6pz6sere; a misik pedig
az, hogy gyakran fordul el6 olyan szind6k a munkiltat6 r6sz6r6l,
hogy kivonja a i6l6ti pdnzeszkciztiket a munkavillal6i 6rdekk€p-
viseletek (vakszervezet, ilzemi tanics) kontrollja al6l, emiatt nem
verepelteti a kollektiv szerz6d6sben.
A i6l€ti iellegrl int€znOnyek 6s ingatlanok hasznositdsival kapcsolar
ban ugyancsak fontos megfigyel€sitnk, hogy a munklltatok bizonyos
kdre szivesen Ertehnezne rigy az Mt.-t, mintha ezeket is fel kellene
sorolni a kollekdv szerz6d6sben, annak 6rdek6ben, hogy ez egyutt-
dtint6si iog 6rv6nyestllhessen. Ez az Mt.-b6l nem ktivetkezik.
Tdin m6g enn6l is fontosabb 6szrev6tel, hogy semmilyen jog-
szabily nem lrja le pontosan, milyen intdzrn6nyek 6s ingatlanok
tekinthet6k i6l6ti ie[egfieknek. Ez6rt ebben a funkci6t alapul v6ve
a k€t f€lnek kell megillapodnia.
A gyakorlatban tapasztaljuk, mennyire neh6z a ttirv6nyben sze-
repl6 hasznosttis kifeiez6s €rtelmez6se. hr6l ugyancsak a k6t
felnek egyiittesen kell ddntenie.
2. Az Uzani tmthcrrrt vdanaryaisi jq illeti mq dz
alibbi k6rd6sekben:
A munktltat6 ktiteles dtintEse el6tt az tlzemi taniccsal v6lem6-
Dyeztetni:
o) o munkovdllold< nogyobb csoporqAt Erintd munkiltct6i intrzkdhdt tenaetet,
kulitnthar u 6tsewaj&d<rq tt0l0kit6rr0, szfvaAi qysry* dn6ll6 snwailt|,
olckufdsiro, privctiatlosro, konzenrsitbre vonotkoz6 ektpztla&d..
A munkiltat6i int€zked6seknek a fentiekben peldakdnt felsorol-
taknil Mvebb 6rtelmez€s6t is megteheti a munkiltat6 6s az uzemi
tanlcs. Raituk mr:Iik e velem6nyezdsi iog pontos adaptlci6ia,
nagyobb csoport szimszerrl, 6rtelmes meghat6rozlsa. Az illami
tulajdon maginositislval a leggyalrabban el6fordul6 esetek a
privatizlci6 maga, az Atszervez€s €s korszertsit6s.
A munkavillal6k ezzel kapcsolatos iogositvltryait az 1992. €i
LIV. tv. rCsdetesen tartalmazza. (Pl. irisban kell tii€koztatni a
munkavillal6kat az italakullsi terv foglalkoztatisukat, kereseti 6s
Mrviszonyukat, szociilis ellitisu-kat, munkafelt6teleiket, k6pz€sii-

ket, a szociilis €s i6l€ti iut6an6nyek idv6beni havnositdsit €rint6
r€szeir6l, vdami-nt mindczon k6rdb&61, amelyd< cz'eworybar l€vd koll*tiv
wniiilk hotillyo cl6 tortomck.)
hivatizici6 eset6n a dolgoz6kat ugyancsak ir6sban kell tti€koz-
tatni kedvemr6nyes tulaidonszerz6silk lehet6s€geir6l. Az llzemi
tanics v6lem6nyez6si joglnak gyakorlat6t ilyen r€sdetess6ggel
szttkseges kialakitani. Az irisbelis6g felt€tlenttl iavasolhat6.
\ a szml\llgyi nyilvantortris raiyerind* kiclakitdsira, c nyilvrintortand6
adotok kdr6re, cz odctlopok tortclmiro vono&oz6 el&iep?46*et, illctve o
uanlly[gyi tewd.
A Munkatdrv6nyktinyv 77. g-a rdgziti, hogy a munkavillal6tol
csak olyan nyilatkozat megtdtele vagy adatlap kitOltdse k€rhet6,
illetve vele szemben csak olyan alkalmass6gi vizsgilat kezdem6-
nyezhet6, mely szem6lyisegi iogait nem
s6rti, 6s a munkaviszony l6tesit6se vempontiiMl fontos. Kell6
gyakorlati tapasztalatok hijin neh6z ennek a iogositvinynak az
6rtelmez6se. N6hiny k6rd6sre azonban €rdemes kllldn kit6rni.
A munkiltat6 6s a munkavillal6k kapcsolatiban megl6v6 int6z-
m6nyek (pl. alkalmazis, szerz6d6s, munkanyilvAntart6s, berkiff -

zet€s, csalidi p6tl6k fizet6s, ad6zis stb.) 6s a lefolytat6sukhoz
vtiksdges eliirisok pontos k6pet adnak arr6l, hogy mely munka-
villal6i adatok sziiksdgesek 6s melyek feleslegesek a munkavi-
szony szemponqebol.
A munkavillal6 szem€lyes €let6re vonatkoz6 adatokat az adatlap
nem tartdmazhat, pl. vallis, pirtillis, vilignezet, szakszervezeti
tagsig, dletvitel, szokisok stb. Klildn 6rtelmez6st ig6nyel a sze-
mdlyilgyi terv fartalma.
c) o munlrovillol6k kilpzaAet ibveftlggo tenella, a fqlolkoztotost el6qitd
tomogatirok igaybuetelbre, illetve c korogdma'ya nyugdijuisro yonotkozo

elkqztlheka.
Ugy gondoljuk, hogy mind a munkavillal6k k6pzes6vel, foglal-
koztatisukat el6segit6 t6mogat6sok ig6nybev6tel€vel, valamint a
korengedm6nyes nyugdiiazisra vonatkoz6 tervekkel csak a fog-
lalkoztatisi ttirv6nyben (az l99l.6vi IV. tdrv6ny) meghatdrozott

)ogositvinyokkal dsvehangoltan szabad foglalkozni.
A foglalkoztatisi tdrv€ny el6iria, hogy olyan l6tvimleepit6s
v6grehaitisinil, amely 30 nap alatt legalibb l0 fbt 6rint, a
villalatnil a munkavillal6k k6pvisel6it magiban foglal6 bizottsi-
got (tn. le6pit6si bizottsigot) kell l6nehozni, amelynek feladata:
meghatirozni a l€tsz6mle€pit€s vdgrehaitisinak elveit, id6beli
utemezes€t, a leepitEsre keriil6 dolgoz6k kedvean6nyeit, (6s ne
feledkezziink meg en6l) a le6pit6st helyettesit6 es*dzdket.
A bizottsig munkavillal6i k6pvisel6it az ilzemi tanics delegilia.
Ugyancsak a foglalkozatdsi tdrv6ny szerint, ha a munkiilat6 frl 6ven
belifl a foglalkoztatottak 25o/o-1t vagy 50 6t exint6 leepit€st tervez,
a rendes felmondist megel6z6 hiirom h6nappal tijekoztatni kttteles
a viillalatnil (telephelyen, ttzemben stb.) mfiktid6 iizemi tanicsot.
A foglalkoztatisi tdrvenybeil foglaltakhoz kEpest a c) pont csak
r6szk6rd6seket tartabnaz.
d) a megviltozott munltak€pcsryfl dolgoz6k rehobilitici6i6rc vonotkoz6 inte*d&i
terveiret. A mintegy 400 ezer megviltozott munkak6pesdgrl ember
probl€miia tirsaddmi szintt megoldist igdnyel. Az Mt. rehabiliti-
ci6julca vonatkoz6 tervekkel kapcsolatban az iizemi tanicsnak
v6lem€nyez6si jogositvinyokat biztosit. K6rd6s, hogy vaioa a felte-
het6en 'viltozadan munkakdpesegf" dolgoz6kMl ill6 iizemi ta-
nicsnak kell-e a megviltozott municak6pes€g{eh6l ddnteni. Hiszen,
minden humanitirius megfontolison tul, gazdasdgi 6rdekellent€t
lehet koztittitk. A probl€ma megoldisak6nt az ia solbat6, hogy
azoknll a villalatoknil, ahol tcibb megviltozott m"nkak6pess6gf
munlavillal6 is tev€kenykedik, a bel6lilk alakult bizonsig v6lem6-
nyezze saiit rebabiliuici6iulkal kapcsolatos terveket.
Az tlzemi tanics els6sorban az 6 vdlem6ny{ilae timaszkodva
alakitsa ki sajet illispontiit.
e) w eva vabodsr4golisi tenA
Az 6ves vabadsigolisi terv elk6szit6se ktildndsen a folyamatos
tizemben dolgoz6 villalatoknil fontos feladat. Az ilzemi tanicsnak
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els6sorban a szabadsig m6rt6k€re €s a kiadisra vona*oz6 iogsza-
btlyok, el6irisok, keretkollektiv szerz6d6sek betartistt kell elle-
n6rizni. V6lem6nyez6s€vel ezeknek kell €rv€nyt szereznie.

I cz fj munkoacweai m64vs*'et 6 o telicitmtnf&:etc/urnfurydrld
A teliesitrn6tryk0vetelm6nyt €s a telfesiundnybdr+€nyez6ket a
munkiltat6 {llapit)a meg. trtelmez6stlnk szerint ebbe a korbe
tartozik birmely szervez€si viltoztatls, amelynek eredm6nye
teliesltn€nyndveked6s, pl. itvervez6s, technikai, technol6Siai
viltls, normavtltoztatAs. Az ezekkel kapcrclatos tervezetet kell
v€lem€nyeznie az uzemi tanicsnak.
Tapasztalataink szerint a maginosltAssal megielen6 tii Gulfdldi)
tulaidonos els6sorban a fels6-, ktiz6p- 6s als6szin{i vezet6kkel, az
adminisztrativ lllomlnnyal kapcsolatban teliesen rii k6vetelm6-
nyeket tlmaszt (pl. idegen nyelv ismerete, vezet6i alkalmassigl
teszt stb.). Ezekkel a kdvetelmdnyekkel kapcsolatban az lDemi
tanics nem gyakorol(hat)ia v€lem€nyezdsi iogositvlnylt.
Meg kell jegyeznilnk, hogy az rii munkavervez6si m6dszerek 6s
tellesirndnyktivetelm€nyek erinthetik a kollektiv szerz6dGsnek a
munka dijazisira vonatkoz6 feiezet6t is. Ez pedig, a szakszerve-
zetek ktiaemfiktidEs6vel, a kollektlv szerz6d€s m6dosltldt is
ig6nyli.
g) o munkcvillolok ltnyqes Ard&eit 2rint6 bd*i smbiiywt& tevanh
Hs6sorban a Szervezeti 6s Mrlkttd6si SzaMlpat tartozik ebbe a
kdrbe. hivatizlci6 kapcsln, a kedvezn€nyes dolgoz6l tulafdon
lehet6seg€nek felmer{il€se eset6n vilhat szuks€gessd rin. dolgoz6i
tulaidon- (r€szv6ny-) eloszt6 szaMlpat elk€szit€se.
K6rdesk6nt merulhet fel, hogy a kollektiv szerz&6s is ebbe a
kdrbe tartoz6 ,,bels6 vabilyzat"-e? A szakszervezet kollektlv
szerz6d6s-ktit6si iogit semmi nem csorbithatia. A kollektiv szer-
z6d€s megktitEs6re csak a szakszervezet ioSosult. A gyakorlat
azonban sztlks€gessd teszi a szakszervezet €s az llzemi tan{cs
szoros egyuttrn{kdd€s€t a kollektlv szerz6d6s el6k6szit€s6n6l 6s
megkot6s6n€1.
A logok resdetes felsorolislntl lithattuk, hlny terilleten sz{lks€ges
az ilzemi tanics €s a szakszervezet egy[ttrnrlkdd6se. A kdzdsen
Ielvtllalt c6l: a dolgoz6i 6rdekk6pviselet, ezen a ter{ileten is a
legszorosabb egyflttrnfikdd6st teszi sztlksEgess6.
A munkav€delmi ttlrv6ny megielen€s6vel a munkavddelml sza-
bilyzat is az tlzemi tanics v€lem€nyez6si iogkdrebe kerttlt it.
h) o munkiltot6 iltcl mqhidetctt oycgi, erkolcsi elismcrisel i6rb pfrlyintokot
Iu els6sorban a munkiltat6 6ltal a dolgoz6k kdr6ben meghirde-
tett, a munkateliestrn6nyt 6s a min6s6get fokoz6 plly{zatoh6l
van sz6.
3. Az Umi tonia ttij&oadisi iogositvin),c
Az Mt. az tlzemi tanAcs tij&u&6shc vch jqit rigy hatirozta meg,
hogy egyr6szt a munkiltotfurok bizonyos tfrttlct*61 id6szakonk€nt
kwelaiivt laitte az informici6adist, misreszt az tlzerni taDics birmely
t€miban, amely dsvefilgg a munkavillal6k munkaviszonyAval,
gazdastgi €s szociilis €rdekeivel, tliEkoztatlst k€rhet a munkilte-
t6t6l, amit az nem tagadhat meg.
A munk6ltat6 kittel6 tij&ozto0ri u tfrqni tcnriaot:
o) Lqcl6bb idam,u a munk6ltot6 godositgi helfrzaA i:nilli alapvaii kilidildtfd.
A munkiltat6 gazdasigi helyzet6t 6rint6 informici6kn;il kiindu-
l6pon&€nt celszer{ a m€rlegbevimol6t kezelni. Az ebben talil-
hat6 probl€mik hatirozhatltt meg az 6v kdzbent informtci6k
tartalmit.
Mindenekel6tt cdlszerf, vizsgilni:
. a villalat nyere$ges$g6t, Iikviditicit;
. a nyeres6g, Mr 6s termel€kenysEg dsszeftlgg€seit (ezt ktildnd-

sen b€remeldsi kovetel€sek el6tt 6rdemes vizsg6lnt);
. fotrtos mutat6 a megrendel€si illomloy.
b) / munk6ltct6 ta.&atysi$i kdra* jclartit m&osltis,ir6l, bmhArnsoinok
teweet2r6.
A piaci helyzet alakulis tevi vtlksegess6 a munk{ltat6 tev6keny-
seg€nek m6dositdsit, ez f6leg foglalkoztatlsi 6s b6rkove&ezrn6-
nyei miatt lehet fontos a munkavlllal6k szimira.

Q qokbb fdbtau o bir*, kcrcctd( olokul,isidl b c birkifizabsd d&srfitgd
likviditisr6l (lizdei kQ6sfor61), o foglclkoztot6s idlmdtit6l, o munkqidd
felhoszr6losir6l, o munkofdtitd&ffl.
FIa f€l €vn6l gyakoribb tii€koztat6sban illapodik meg a munkil-
tat6 €s az llzemi tanics, akkor az egyes tii6koztatisok m6lys6ge,
mennyis6ge ktildnbdz6 lehet.
Figyelernmel arra, hogy a kdlekdv vezet6si fqm{kban (kozgy0l€s,
kulddugy0t€s) miikt d6 v{llalatokn{1, ha m6g akadnfnak ilyenek, a
felsorolt llzemi hnlcs fogoattvtnyok n€melyikdnek gyakollsa a
munkavtlld6i r€szv€tel vttksdgtelen megkett6z6d€s6hez vezet, a
mrmlavtllal6k nagyobb csopo${t 6rint6 munkavllld6i int€zkd6sek
tervezet6vel, valamint a bel$ szabilpatok tervezetGvel kaPcsolatben
ezeknel a villalatoknll az {lzemi tanlcsot csak tffk@tatDi kell.
Az varni tortc jqcltv6nyoinok gyokorlcsc Adddba iqgonrlt c munkiltot6
nyi lv,intcrt6sibc bd*intail.
Ugyanakkor az llzemi tanics tagiai szimira a tdrv€Dy ,,Utokter-
tlsi" ktitelezetts€get ir el6
. a munklltat6 logos gazdasigl 6rdekeivel,
. a munkav6lld6k szemdlyisdgi iogaival kapcsolatosan.
Ez a titoktartAsi kdtelezetts6g a gyakorlatban az esetek tobbs6g€ben
torv€nyi el6lrtsoknll, s6t azok szellem€n€l ts nagyobb terheket
16 az llzemi tanlcsra. MAr-mtu funkci6ifnek tel)esit6s€ben *adl-
lyouz. Az ezzel kapcsolatos vitik, konfliktusok elkerlil€se €rde-
k6ben titoktartlsi vaMlyzat elk6szit€s6t favasoluk.
Az llzemi tanlcs a munklltat6 tervezett int6zked6seir6l lllispont-

iit 15 napon belul kell hogy kozolie. Ellenkez6 esetbn tgy kdl
teklnteni, mintha az intEzkeddssel egyet6rtene.
Az :$lt. ez llzemi tanlcs 6s a munklltat6 kozdtt felmeritlt vitds
k€rddsek rendezesdre kttldn eliirist ir el6, melynek fokozatal a
kdve*ez6k: amennyiben a problEma tirgyalls ritlin nem rendez-
het6, a k6t f€l egyeztet6 bizotaigot ilit fel kdlcsdn6sen elficgad-
hat6 megoldlsok el6k€szit€s6re.
Egyeztet6 btzottsig mfikt ddsEnek eredm6nytelens6ge eset6n, ha
az egyet nem €rt6s oka munklltat6 szabtlysdrt6 magrtartlsa (pl.
nem adott lehet6s6get az llzemi tanAcsnak iogai gyakorllslra), az
ilzemi tanlcs munkaUgyi iogvittt kezdem6nyezhet. A mulkaUg)'i
iogvitAban bir6stg iir el.
Feladata illist fogldni abban a k€rd€sben, hogy val6ban megs6r-
tette-e a munkiltat6 a vonatkoz6 pgveMlyokat. A bir6stg tehlt
nem a vita tartalmi k€rd6seben dont. Ilyen esetekben, ha a
munkiltat6 az {lzemi tanics egyuttddnt6si, ill. vdlem€nyez6si

iogit sfutve hozta meg ddnt6s6t, az {lzemi tanics bir6slgi keresete
az int€zked6s v6grehaitisira n6zve halasz6 hatilyti.
Az egyeztet6 bizottsrg tev6kenys€g6nek ercdm€nytelens€ge ese-
t€n, ha a n€zeteltEr€s oka nan min6i;lll iogvit6noh a felek a konfliktus
rendez€se Erdek€ben az abban nem €riDtett kttls6, ftlggetlen
vem6ly kuaaltbtt vchstik i6hybe. Feladata kdzvetit6s6vel a konlliktus
rendez6se.
Felek a kollektiv munkatlgyi vita rendezds€re - kdzds meglllapo-
dts alapiin - dont6blr6t vehetnek ig6nybe. A ddnt6bir6 ddnt€se,
ha ennek irlsban alivetik magukat, kdtelez6 €rv€nyfi.
A dttnt6bir6i eliirist az Mt. kdtelez6v6 teszi abban az esetbn, ha
a vita tirgya az llzemi tanics indokolt 6s sztlks€ges kdltsdgeivel,
illetve, ha az tlzemi tanlcs egyuttddnt6si iogosiwinylval kapcso-
Iatos.

Az tlzemi tenic vflrsztic ezebllpi
K6rd€sek es feleletek
Az llzemi tanics vilasztis szabllyai az els6 vllasztls 6ta nem
vlltoztrk. Ennek ellen€re az els6 v{lasztishoz k6pest n€hlny elt€r6
vabtlyt kell alkalmazni, Fldful a vllasztAsi bizottsigot most a
lekoszdn6 uzerni tanlcs hozza l6ue. M&szertaoi seg€danyagaln-
kat rigy igyekezttlnk dsszelllitani, hogy egyarint hasznositani
tudiuk ezokon r munkahelyeken, ahol rz elmflt k€t 6vben mAr
mrlkodott flzerni tanlcs, de azoknil a munklltat6knll is, ahol
most kerul sor el6szdr uzeml tanics vilasztAsa. Ismereteink

Ozem rANAcs vAleszrAsoK r99s.



szerlnt ugy.nis 1993-ban e ttirv€nyi d6hls ellen6ne szlmos
munlahelyen nern kerlilt sor a tanlcs megv{lasztisira.
A k6rd€s-felelet form{t az6rt vllrsztottuk, mert tapaszhlataltrk
szerint lgy egyver{bben 6s viltgosabban magyar{zhat6k a sza-
bllyok, mlnt a ttirv6ny szdveg€nek kifeit€sevel, 6rtelmez6s6vel.
A vllasztls el6h{sat a Munka Tdrv6nykonyve (tovlbbiakban Mt.)
IV. felezet 43-54. paragrafusaiban kerultek rdgzitdsre.
Az Mt. az llzemi tanlcsok v{lasztlslt az 1995. mlius 19-26.
kdzdtti ld6szelra lrfe el6. (A vdJasztls ld6pontpnak meghatlro-
zlslra a Mt. m6dosltlsAvd az 1994. 6vi )GVU. tdrv€ny 6.
szekaszibaD kerult sor. M"gy.t Kdddny 1994/+8. szim.) A
v{lasztis napilt az td6szakon beltil a vflasztlsi bizotslg hetAtouz
meg.
A tdrv€ny klmondlr, hogy a lelenleg m{kod6 ttzemi tanicsok €s
ttzemi megblzottak megblzatise a vlJavtisig, de legfeliebb 1995.
mllus 26-ig v6l, fuggetlenlil attol, hogy mikor kertilt sor a
megvlhvtlsuha.
AzoknAl a munklltat6knAl, ahol a tdrv€nybeD meghat{rozott
td6szakban nem kertil sor r v{lesztlsra, annak megtartidt a
munkrvlJlel6k k€s6bbi id6pontban is kezdemdnyezhetik, de
enneh az a kdve&emr6nye, hogy 1995. mllus 26-t6l a vilasztls
megtart{sltg nem miikodik a munkfltat6nll {lzemi tanlcs €s
ebMl fakad6an:
. a munkeviilld6k nem gyrtorolhQik r€szv€tdi fogaikat ebben

az ld6szakbau
. a k€s6bbl vllesztls eredrn6nye nem sdrnlthet6 be a szakzer-

vezetek kozdtti vagyoo megovtAslba;
. a vdlasztlsi blzotts6got a munlavtllal6knak, llletve a szakszer-

vezeteknel kell l6oehozni, mivel nem lesz legitim {lzemt
anlcs, rmely ezt megtehetn€.

A tovlbbi llzemi anlcs vthsdlsok i@nt)a mir nem lev kdryon-
tilag, tdrv6nyben megbetfuwve. Azokat 3 dvenk€nt a vl'lesztisi
bizo$sfgok {ltal vabrdon meghatlrwoa ld@ntben kdl megtartani.

Kn* o fdodotc o mrnkchdy*ar c v6losatis kMryaQ
Azokon e munkrhdyeken, rhol {lzemi tanlcs vagy megblzott
tev6kenykedlk, a tdrv€uy egy€rtelm0en az 6 feladatulk€nt hat5-
rozza meg r kezdemCnyez6st €s a v{lasztisi bizottsig l€trehozlsait.
Azoknll a munkiltat6knlJ, rhol nem m{iktJdik tlzemi taulcs, a
vllasztis kezdemenyezGse 6s a vilasztisi bizottslg l6tehozisinak
ioga a munkav{lld6kat, illetve az ott k6pviselettel rendelkez6
vakszervezeteket illeti meg.
A mutrkfltat6 ezzel kapcsolatos fehdata csak odAig teried, hogy
fdhlvin a munkav{Jld6k figyelm€t a tdrv€oy el6irlsaira, az tlzemi
tanicsok l6trehodstnak kotelezetts6g6re.

Hol kdl lbani tortoot v6losdcni?
Uzemi tanlcsot kell vdlasztanl minden munkdltat6nil (amelyre a
Munka Tdrv€nykonyve hetllya kiterred), illetve a munkdltet6
onlll6 telephdy6n, r6sdeg6n6l vagy egysdg6n6l, ahol a vilasztis
id6pontf{ban a munkavillal6k szlma meghdadia az 6tven f6t.
Azoknil a munklJtat6kniJ, ahol a ulrrnkevfll{g} vlma megha-
ladfa a tlzendt f6t, de nem €rl el az dtvenegyet, ott tlzemi
megblzottat kdl vdlasztant. Itt htvfuk fel a figyelmet ana, hogy
az llzeml megblzottra az tDemi ranlcs, tlletve az tlzernt tanics
tag{ra vona&oz6 vabllyokat kell megfelel6en dkdmazni, iogal
6s feladatai l6nyeg6ben megegyeznek e anlcs€vd.
A ttlrv6ny szerint e munklltat6 6nlll6 telephely6n, egys6g6n6l
csak rbban az esethn kell uzemt tanlcsot vagy megblzottat
dlasztanl, ha az Mt. 65. $-6ben meghetArozott llzemi tanlcs
logosltvlnyokkal kapcsolatos munk{Jat6i logok az 6nill6 egysdg
vezet6fdt r6szben vagy egdszben megilletlk. A fogoknak az egys€g
vezet6l6nek resz6r6l tort6u6 gyakorlisa az6rt felt6tel, mert ha nem
renddkezik ezel&el, alkor a muokahelyi szervezetnek ezen a
vlntl6n nlncs €rtdme ltzeml tandcsot vflasztani, mtvel a logok
rcm gyakorolhat6k.

Vlrhat6, hogy lesznek olyan telephelyek, r€sdegek, rhol a

iogoknak csak igen kis r€sz6vel rendelkedk az egys6g vezet6le.
Ilyen esetekben m6rlegelni szuks6ges, hogy ezen a szlnten vaSy
egy nagyobb vlllalati egys6g vinti6n kerulidn- e sor llzemi tanics
vflasztAsra.
Tektntettel arra, hogy az els6 llzemi tan6cs vi'lasztisok sorin rnir
kialakultak a tdrv€nynek megfelel6 strukturdk, ennek megvlltoz-
tatislra csak azoknll a munk{ltat6knll van sztlksEg, ahol a
l€tsdmban vagy az egys€g vezet6i6nek munklltat6l logkdr€ben
lelent6s vlltozlsok tdrtentek. Ennek megvizsgtlisa a ielenlegi
{rzemi tanics feladata.
Felhiviuk a figyelmet arra, hogy az llzerni tanlcs l6oehozisa ott,
ahol az el6trt {Llt6telek megvannak, pgi kdttelezettseg, de he a
munkavtlld6k nem €lnek enel a iogukkal, akkor enaek nincs
mls kdvetkezrn€nye, mint hogy ezeket a logosltvlnyokat neur
gyakorolhatl&, kdpviselet hiinyiban.
A munk6ltat6 nem hitrlltathatia vagy akad{lyozhatia az tlzemi
tanlcs vllasztisit.
Azoknll a munk{ltat6knil, ahol tdbb llzemi tanlcsot kdl vrilasz-
tani, dsszehaugollssal gondoskodni kell arr6l is, hogy kisebb
munkavillal6i csoportok vagy egy6nek ne maradianak kivUl, a
telies terliletet fediEk le az {lzemi tanlcsok, ne maradianak ,,feh6r
foltok".
Az riionoan l€ueiov6 munkiiltat6knil htuom h6napon belul kell
Itzemi tanAcsot vilasztani.

Hot kdt ke?mti'uzanl tonaaot l&r&oml?
Azoknil a munklltat6knAl, ahol tobb tlzemi tanAcs, illetve tlzemi
megblzott mfikddik, kOzponti llzemi tanlcsot kell l€nehozni. A
kdzponti ilzemi tanics tagiait az llzemi tanlcrck a munkavilld6i
l€tszim arinyiban delegAliik.
A tdrv€ny sztivege nem mondja kl egy€rtelmiien, de 6rtelmez6-
s{lnk szerint az llzemi tanicsok saiit tagiaik kdz0l ddegtlilk
k€pvisel6itlket a kdzpouti tlzemi tanAcsba, az {lzemi megbizottak
pedlg automatikusan tagiaivt vilnak.
A k6zponti tlzemi taDicsra 6s annak tagiaira az tlzerni tanlcsra
vona&oz6 readelkez6sek az irtnyad6k.
A tdbb ilzeml tanlcs azt lelenti, ha adott munkiltat6nil k6t
llzemi tanics vagy megbizott van, vagy egy Uzemi tanlcs 6s
egy llzemi megbizott, mir ott is l6tre kell hozni a kdzponti
ilzemi tanicsot.
Az tlzemi tanlcsok 6s a k6zponti tlzemi hnics szerkezet€nek
kialakltAstnil alapvet6en abb6l cdlszer{ kllnddnf, hogy a r€w6-
teli iogosultstgok minden munkavlllal6t megilletnek. Ez€rt olyan
snukturtt kell l€uehozni, hogy k6pvisel6ik az tlzemi tanics tagiai,
illetve az iizemi megbizott minden, a t6rv6nyben meghatdrozott
reszv€teli iogit gyakorolni tudia.
A szerkezet kialakitisinil flgyelembe kell venni, hogy a 65. g-ban
meghatirozott llzemi tanlcs logositvinyok a munkiltat6nfl klala-
kult irlnltisi hierarchia melyik pontl6o, illetve pontfain hdyez-
kednek el, osdanak meg.
Az els6 vdlasztis sorin 1993-ban a nagyobb l6tszlmot fogldkoz-
tat6, tdbb telephelyes munkiltat6k eset6ben, mir kidakult a
szerkezete az tlzemi tanlcrck fel6pft6s€nek.
Ezeken a helyeken csak akkor c6lszer{i vlltoztatnl, ha ezt m{ikdd6si
zavarok vagy egy6b t€nyez6k indokolidk. Amennytben ilyen
iellegii vlltoztatisoha sor kerltl, annakmeg kell felelnie a t6rv6ny'
el6ir6soknak, 6s egyeztetni sztlksdges a munk6ltat6val, illetve a
helyi szakszervezetekkel.

H,iny togjo lagyat u tlzaru' tonic$ok2
Az {tzerni tanics tagiainak a szimit a tdrv€ny pontosan megha-
tftozze. lh a munkiltat6nil a vilasztlsok id6pontltban a mun-
kavillal6k szdma:

a szAz f6t nem haladja meg hirom
a kdtsz6z f6t nem haladia meg h€t
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dz 6tuAz f6t nem haladia meg kilenc
az ezer f6t nem hdadia meg tizenegy
az ezer f6t meghaladla tizenhilom

tagri ltzemi tanlcsot kell vllasztani.
I:h a munkavdllal6k szlmAnak ndveked6se miatt megsziinik az
dsszhang a l€tsztm 6s az {lzemi tanrcs tagiainak szAma kdzdtt, hat
h6nap utAn, megfelel6 szimban rii {lzemi tanics tagokat kell
vAlasztani. A munkavlllal6k szlmtnak csdkken€se eseten az llzemi
tantcs taglainak szimit a kdve&ez6 vilasztdson kell hozz6igazitani
a munkavlllal6k sztmthoz. A vilasztis megkezd6se el6tt, a
munkavlllal6k listAia alapitn, a viilasztAsi bizottstg feladata meg-
vizsgilni, hogy tdrt6nt-e olyan vlltozls a l6tsz{mban, amely
indokolia az llzemi tanics tagjai szlmlnak megviltoztatisit.

ll6ny'arc vilosztj& u llzani tcniaolr
Az llzemi tanicsok 6s megbizottak vllasztAslra a i6v6ben hirom-
€venk€nt keril sor.
Egy esztend6re sz6l a v6lasztls olyan esetekben, ha az itzemi
tan6cs vagy megbizott az els6 fbrdul6 6rv6nytelens6ge miatt csak
a mlsc'dik fordul6ban kertilt megvllasztisra.

Ki v6foszthct6 a llzani tonics hgjivd?
Vilaszthat6 minden olyan cselekv6k6pes munkavillal6, aki a
munk{ltat6val legaltbb hat h6napia munkavivonyban lll. Az ril
munklltat6nil tdrt€n6 vAlasztisndl csak a munkaviszony a felt6tel,
a hat h6napt6l eltekint a ttirv€ny.
Felhlviuk a ffgyelmet ana, hogy helyileg a munkiltat6nil dolgo.
26, de vele munkaviszonyban nem dll6 munkavlllal6 nem vllaszt6
6s nem vllaszthat6. P0diul azok a szakszervezeti tivs6gvtsel6k
6s alkalmazottak, akik a szakszervezettel illnak munkaviszonyban.
A tdrv€ny pontosaD meghatirozza, hogy kik nem vilaszthat6k az
llzemi tanlcs taStenak.
Nem vAlaszthat6:
. aki a kdve&ez6 munklltat6i iogokat gyakorolia:
- munkaviszonyt l€tesithet 6s megv{lntethet, a munkaviszony-

b6l szlrmaz6 kdtelezettsegek v6tkes megszeg6se eset6n iogkd-
vetkean6nyeket alkalmazhat,

- k{rt6rtt6si felel6ssdget 6llapithat meg;
. aki a munkiltat6nak, illetve a munkiltat6 vezet6i€nek kdzeli

hozz{tartoz6ia;
. a vllasztdsi bizotts{g tagia.
A vflasztisi blzottslg l€uehozlslnil ugyelni kell arra, hogy ne
keritljenek tagiai kdz€ olyanok, akiknek es6lytlk van arra, hogy
az tlzemi tanics tagilvi vllavtlik 6ket, mivel a vilasztisi bizott-
sAgban val6 rdw€tel ezt kiz6ria.

K v,ilcatjc u llaqni hnta elndkitr
Az lDemi tan6cs elndk€t a mir megv{lasztott ilzerni tanlcs tagiai
vtlasztjtt az els6 ul€sukttn dnmaguk kdzt[. A kdzponti uzemi
tanlcsra is ez 6rv€nyes. A vilasztis m6diit az {lzemi tanics
ugyrend)e hatdrozza meg.
A tdrveny nern tartaLnaz rendelkez€seket az elndk megv{laszti-
sinak vaMlyaira, iavasoliuk azonban, hogy ee a vilasztls is ti&os
legyen, €s csak tdbb, mint k6tharmados r6szv€tel eset6n legyen
€rv6uyes. A megvA'lasztdshoz legyen elegend6 az egyverf szava-
zatl tdbbs€g. Szavazatt egyenl6s6g eset€tr az a ielolt legyen az
elndk, aki a munklltat6nll hosszabb munkaviszonnyal rendelke-
zik.

Kik vdlcsztanolcu
A vllaszt6sra minden, a munklltat6val munkaviszonyban ill6
munkavlllel6 iogosult. lgy iogosultak a valamilyen okMl tart6san
tivollev6k (pl. keres6k€ptelen, kiktildet€sben, fizetdsn€lk{ili sza-
badslgon, GYT.S-en, GYED-en lev6k stb.) €s a r6s:rnunkaid6ben
foglalkoztatottak is. A tart6san tivoll€v6k, ha nem vesznek r6szt
e szavazAson, a r€szv6teli ariny szlmitls6nil a r€szvdtelre iogo-

sultak l€tszimiMl levonhat6k Q,isd.: Mikor trvtnya c szcvazis c.
r6szn€l).
A ttirv€ny nem zdria ki a vilaszt6k kdr6b6l a munkiltat6 vezet6i6t
6s azokat sem, akik munkiltat6i iogokat gyakorolnak.
A vllasztisra 6s vAlaszthat6sigra val6 iogosultsSgot a vllaszt6si
bizottslg illapltla meg €s teszi kdzz6. A megillapltishoz szilksdges
adatokat a munkiltat6nak koteless6ge a vllaszt6si bizottsig k6r6-
sere dt napon beltil rendelkez6sre bocsitania.

Hogycn jth l€tre a vilosztasi bizottsdg?
A vllasztisi bizottsigot az tlzemi tanics alakitia meg a munkavil-
lal6kMl. A vilasztisi bizottsigot legk€s6bb a vilasztis id6pontia
el6tt nyolc h6ttel l6ue kell hozni.
A tdrv6ny a vilaszt6si bizottsig l€tszimlra €s 6sszet6tel6re vonat-
koz6an nem tartalmaz el6irisokat. A vilasztis el6k6vit6se 6s
lebonyolitisa szimos feladattal jir, ez6rt iavasoliuk, hogy a
bizottsig minim6lisan hirom tagMl illion, €s a munkavillal6k
szimit6l, az Erintett teriilet tagoltstgit6l fttgg&n a tagok szlma
akir a I l-13 fbt is elErheti.
Azoknil a munkiltatoknil, ahol obb ilzemi tanicsot, ilhwe megbi-
zottat kell vilasztani, termeszetesen minden egysEgn€l l€ue kell hozni
vtlasztdsi bizottsiggt. Kd4onti vilasztisi bizotsig l€uehozidra nincs
vtlkseg, mivel a ktizponti ilzemi tanics tagiait delegili:ik. C6lszer6
visont a vilasztisi bizottslgok vezet6inek koordinicios megbev6l6-
seket tartani az el6k6szitts €s lebonyolitis tisszehangolisira.
A vilasztisi bizottsig munkijiban a munkiltat6ntl k€pviselettel
rendelkez6 szakszervezetek r€szt vehetnek.
Szerencsds, ha a vllasztAsi buottsig dsszet€tel€ben tilhdzfirck
a kuldnbdz6 szakszervezetekhez val6 tartozis, illetve a szervezett
6s nem szervezett munkavillal6k szimarinyai.
A vilasztisi bizottslg munkiiiban a munkiltat6 nem vehet r6s2t,
azt nem is befolyisolhatia. A velaszdsi bizottsig feladatai:
. a vilasztis id6pontjinak meghatdrozisa €s kihldetdse;
. a ieloltillitAs hatlridei6nek €s m6dlinak meghatirozisa a

ttirveny alapiin, €s kdzz6t6tele;
. a ieleil6s 6s vilasztis tdrv€nyes rendi6nek biztosltdsa.

Hogycn kell j€lblt*et ailitCIi?
A vilasztdsi bizottstg feladatai kdz€ tartozik, hogy a )eloltillitis
vabilyair6l megfelel6 id6ben tij€koztassa a vilasztdsra iogosul-
takat sz6beli vagy irisos formiban.
A ieldltillitis a vilaszt6sra logosultak 6s a vilaszthat6k listiiinak
ktizz6t6tele utin kezd5dik 6s a vilasztisi bizottsig {ltal meghatii-
rozott id6pontban, de legk6s6bb a vilasztis id6pontia el6tt hirom
h€ttel felez5dik be.
A iel6l6st a vilaszt6si bizotts6ghoz kell elluttatni, az iltala meg-
hatirozott m6don.

Jeloltet illithatnak:
. a munkiltat6nil k6pviselettel rendelkez6 szakszervezetek saiit

tagiaik kdz{ll. A leldl6listtn €s a szavaz6lapon fi:l kell tuntetni
a iel6l6 szakszervezet nev€t.

. a vilasztisa logosult munkavilld6k dz szj.zalil,a vagy legalibb
dtven 6 is illithat ieldltet. Ebben az esetben a ieldl€st irisba fogldva ,
a timogatok al6irisavd kell eljuttatni a vilasztisi bizottsighoz.

A szakszervezetek sajit tagiaikMl, illetve a munkavillal6k is a fent
fi{sorolt felt6telek melleu tdbb ieldltet is illithatnak. A leloltek
sziminak nincs fels6 korlitla. A tulsigosan sok jeldlt azonban a
vAlasztAs eredm6nyess6g6t veszelyezteti.
A ieldlteknek irtsban kell nyilatkozniuk a ielol€s elfogadislr6l.
Felhiviuk a figyelmet ana, hogy a tdrv6ny nem biztosit leldlttl-
litisi jogot a lekdszdn6 tizemi tandcsnak.

Mikor 0ninya o jelol6listcT
A ieltil6lista akkor 6rv6nyes €s tehet6 kdzz6, ha a feldltek sziima
el6ri a vilasztand6 tanlcstagok sz{mit. Term6szetesen tttbb lehet
a ieldltek szAma, de kevesebb nem.
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Amennyiben a iel6l6si id6 lejirrAig nem 6rkezetr elegeiid6 szimir

;eltil6s, a feldldllitdsi id6t meg kell hosszabbitani"
A ieldltek listijet a ieldltdllitdsi id6 leiirta utdn a vilasztlsi bizottsig
illitia cissze 6s legk6s6bb a vilasztisok id6pontja el6u hirom h6ttel
ktizz€teszi.
A ieldl6listln a ieloltek ner'6t ABC sorrendtrrr kell feltuntetni. Az
l995tis v{lasztison a ieldltek neve mellet a ieltild szakzervezet
nev6t is fel kell tuntetni. Tobb telephelyes mulkiltat6 eseteben a n6v
mellett celszeni feltunterrri a telephely nev€t is, ahol a ieltilt dolgozik.
A ieltiltillitris irisos dokumentumait c€lszer6 meg,6rizni, az esetleg
f dmeriil6 vitik tisztizisAnak megkdnnyit6se €rdekdben.

Mit tafiolndz a uovublap?
A szavaz6lapokat a vilasztisi bizottsignak keil elk6szittetni. C€l-
szer6 valarnilyen specillis ielz€ssel ellitni, mivel csak a hivatalos
vavaz6lapon leadott szavazarok drv€nyesek
A vavaz6lapra ABC sorrendbeu kerillnek fel a ieldltek nevei.
A szakszervezeti ieldlrek neve melleu fel kell tUDtetni az 6t
|eitiltk6nt indit6 szakszervezet nev6r is. Ez az€rt szilks6ges, mert
az Uzemi tanAcs vllaszt6sokon el6rt timogatottsig alapi{n vilnak
jogosultti a szakszervezetek a kollektiv szerz6d6s megkdt€sdre, 6s
itt is megszerezhetik a ,,reprezentativ" min6sit6st, ami bizonyos
fogosultsigok gyakorlisinak felt6tele, tovibbi az {lzemi tanics
vilasztisok alapjin keriil felosztisra az igazati, szaknai szakszer-
vezetek vagyona.

Hogyan kell mqucwarni a vrilosztisdrct?
A vilasztisok megszervez6se a vilasztisi bizottsig felaciata.
A ttirveny szerinr a vilaszrist 6s a ieloldllirisr a munkiliarJ
murkarendldre €s eg76b uiitossigaiia tekintettel kell megszer,
vezni. Ha a munkiltar6nil rttbb ilzemi tanicsot, illetve rrtegbizot-
tat keli vllasztani, akkor a vilaszrisokai lehet6leg egyideifleg kell
megtartani.
A vilasztls ti&os €s a vi.[;szr6k csak szem€lyes€ir gyal(orolhafii]
a iogukat.
A vilasztisl bizottslg feladata, hogy a munkiitat6 segitsdg6vel
biztositsa a titkos vilasztis technikai felt€teleit es a megfelel6
kcirtlhn€ny'e *et.
A vilasztisi biz*ti:ig .;cir i:-.skr 1ik a sz?.-.: r-atsz;il6 [:i:i:ottsigok
dsszeillitisir6l is C€lszerii a vilaszti-.t ugy szervezni, hogy ha
tdbb szavazoheiyis6g van, a szavazatszed6 bDottsigok munliii-
baa a vilasztisi bizotisig tagia is reszr vegyen.
A sza'uazis kezcierdnek 6s iezi.isinak id6poniiii prfitcsan m{!g
kell hatirozni €s id6ben kdzz€tenni.
A szavazis megkezdAse el6ttaz urnikat szavaz6lidikat a vilasztisi
bizottslg f,€pvisel6ie 6s az els6 uavtz6 ielenl€t€ben c€lszerrl
leragasztaoi, esetle g a ra gaszt6papiron aliii isu_kkal hi telesiteni.
A szavazatszed6 bDottsignak rendelkeznie kell az adott ,.szavaz6.
kdrben " szavazdsra iogosriltak listiiival.
ElleoSriznie kell a szavaz6k vem6lyazonossiglt. 6s a listAn
iegyezni, hogy kik adtik le szavazatukat.
A szavazls idefe datt a szavazatszed6 bizcrtsig dcinr lita" rlgyek.
ben.
A szavazis lezirisa utin az ur.nikat, szavaz6lidikat azonos helyen
€s id5ben kell felbontani
Az urnik felbontis.it, a szavazarok dsszeszimlilisir a vilasztisi
bizottsig v6gzi.
A vilasztisr6l jegyz6ktily'.'et kell r€sziteni a ttir-/€n.r, szerinr
en-nek tartalmaznia kell:
. a szavaz6urnik fblbontisdnak teny€t €s kortilrn6nyeri,
' a vilasztis helydt es iddpotrriii,
' a vilasztisra iogosultak 6s r6sztvev6k szirnit
. az dsszes leadott szavazatok szimit,
. az erv6nyes 6s erv6nytelen szavaz6lapok €s szavazatok szimit
. az egyes ieloltekre leadott szavazatok szamat,
o a ntegvilavtott ilzemi tandcs tagok nevet,

. a viiaszidssal tisszefUgg6 esedeges vitds {lgyet, illetve az ezzel
kapcrclatos dtint6st.

Sztlkseges az egyes szakszervezetek jeldltieire leadott vavazatok
dsszesltdse 6s iegyz6kdnyvben t6rt6n6 r6gzit6se is.
A iegyz6kdnyvet a vAlasztAsi bizottsig tagyainak kell alffrlsutlel
hitelesiteni.
A iegyz6ktinyvet c6lszer6 annyi p€ldinyban elk6sdteni, hogy a
vilasztison leleiltet 6llit6 minden szakszervezetnek, a munkllta-
t6nak 6s az 6,gazati, szaknai vilavtisi bizottsignak meg lehessen
kiilderLi, a vilaszt6k szimira kdzze lehessen tenni, 6s a vilasztisi
bizottsignak is maradion p€ldinya.
A vilasztis mis irisos dokumenrumait (peldiul lel6l6lista, ieldl-
tillitdsi iavaslat, szavaz6lapok stb.) €rdemes meg6rizni legalibb
30 napig, b{r en6l a t6rveny nem rendelkezik.

Mikor inarya a vlhv,tls?
A vilasztis aklor €rvEnyes, ha a vilaszt{sra iogosult munkavilld6k
tttbb mint fele r6szt vesz a vllasztSson. A tdrv6ny ltt tesz egy
kdnnylt€st, ugyanis kimondia, hogy az 6rv6nyes r6szv6teli arlny
megillapitisAnAl nem kell az dssziogosultak l6tsztmtba beleszA-
mitani azokat a vilasztlsra )ogosultakat, akik a vdlasztAs id6pont-
iiban:
. keres6kEptelen betegek;
. sor- vagy tartal6kos katonai vagy polgiri szolg{lati idei{lket

toltik:
. szlil€si szabadsigon,
. gyermekgondozis vagy betegipoliis c6liib6l fizet€sndlkttli sza-

badsigon,
. lakisepit6s c€iiAbol fizer€snelkiili vabadsigon,
. egy h6tn€l hosszabb tarr6s kikttldet6sben vannak €s nem vettek

r6szt a vilasztison.
A r6szv6tel kiszirnitisa rendllvUl egyszerf:
A rbnilel %-bon

r(szvefi*, szima
orvue.etrclqosffi xtm

hvdnytelen vilasztis eset€n a vilasztdst meg kell isn6telni. (ttsd:
Milyen szabilyai vannak a megism€telt vilavtisnak?)

Mikor lnarya a ieadott szoyczalz
A szavazat akkor 6rv€nyes, ha:
. a vilasztisi bizottsig iltal kiadott szavaz6lapon adt6k le a

szavazatot.
a szavaz6lap.:n egy6rtelmfen van meg)eldlve a vdlasztani
kivint ieltiltek neve,

. a szavaz6lapon a vilaszthat6 tagok szlmival megegyez6 vagy
annil kevesebb ieloltet ieloltek meg. Tehdt az a szavaz6lap,
amelyen ttibb iel6lter ielirlrek meg, mint a vAlasztlat6k sz{mi,
6rv6nytelen.

t0 td<inthetd mryvrilcvtottrolC
Megvilavtott iizani megbizottnok az rekinthet6, aki a legttibb 6rv€-
iryes szavazatot kapta, de legalibb a szavazatok harminc szlzd6k6t
megszerezte.
Az Uzsni tcntcs mqgvdlovtott tagjcinok tekinthet6k - az ilzemi tandcs
megharirozott l6tsziminak megfelel6en -, akik a legtdbb 6rv6-
nyes szavazatot, de legalibb a szavazatok harminc czfzal6klt
kaprik.
Szavazategyenl6s6g eset€n az a felOlt tekinthet6 megvilavtottnak,
aki a munkiltat6nil hosszabb munkaviszonnyal rendelkezik.
A vilasztis akkor eredm6nyes, ha a feldltek kdz0l legahbb annyian
megkaptik az €rv€nyes szavazarok legallbb harminc vy'zal€kAt,
ahiny tagf rizemi tanicsot kell vilasztani.
Felhiviuk a figyelmet arra, hogy a szakszervezeti reprezentativitis
megillapltisa 6s a kollektiv szerz6dds megkOt€s6re val6 jogosult-
sig vempontiriMl akkor is az els6 fordul6 eredm€nyeit kell
figyelembe venni, ha az erv€nytelen volt.
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Milyar szcMlyci vonnqk o mqisn&clt v&losztistolC
Az €rv€nytelen szavazlst kilencven napon belttl meg kell ism€tel-
ni. Nem engedi viszont a tdrveny harminc napon beltll az ti
fordul6 megtartisit.
A mAsodik fordul6ban az 6rv6nyess6ghez mir elegend6, ha a
vilasztisra )ogosultak tdbb mint egyharmada r6szt vesz a vilasz-
tison.
Megvilavtonnak azok a ieltiltek tekinthet6k, akik a legttibb szavazatot
kaptik, f0ggedenul attol, hogy az erv€nyes vavazatoknak hiny
szizal6kit szercztek me8.
A mlsodik fordul6ban megvilasztott iDemi tanics vagy iizemi
megbizott mandituma egy 6vig 6rv6nyes. Egy esztend6 eltelt6vel
rii vilasztist kell tartani.
A mtsodik fordul6 drv€nytelens6ge eset€n nem teszi lehet6v€ a
tdrveny tovibbi fordul6k megrendez6s6t. Ebben az esethn egy
6v mulva rii vtlasztls megtartisit iria el6 a ttirv6ny.

Hogyo rardahet6lt c vilosztisol kcpaolotc vitrilcr
A vilasztis tisztasigit, szabilyossig{t vitat6 egy6nek vagy
szervezetek kifogAsaikkal a vllasztisi bizottsigot kereshetik
meg. Az €szrev€tel irinyulhat a ielol6sre, a vAlasztisra v^gy ez
eredmEnyre. A kifogist a vilasztisi bizottsignak 6s a munkil-
tat6nil kdpviselettel rendelkez6 szakszervezeteknek ki kell
vizsgilni 6s kdz0sen kell hatirozniuk. A hatlrozat ellen nyolc
napon belul bir6sighoz lehet fordulni. Ez a iogosultsig a
munklltat6t is megilleti.

Az ltzrri tanics vdlosztissal ogyidfi\at m6d vcn-c o munkovidelmi kiPviscl6(k)
mqvtlcvt6siro is?
Igen. Az 1993. €vi XCilI. tdrv€ny a munkav6delemr6l, amely
lehet6s6get biztosit munkav€delmi k6pvisel6(k) v{lasztlslra, ki-
mondia, hogy a vllasztAsnil az ilzemi tanics tagiaira, illetve az
ilzemi megbizottak vilasztis6ra vona&oz6 szabllyokat kell meg-
felel6en alkalmazni.
A k6t vilasztAs dsvekapcrclisa iltaliban nem lesz egyszert, mivel
virhat6an a legtdbb helyen nem fedik egym{st az tlzemi tanlcs
6s munkav€delmi k€pvisel6 vilaszt6i kdrzetei, ezert az el6k6szi-
t6sn6l fokozott figyelmet ig€nyel a k6t tdrv6ny (MT., munkav6-
delmi) el6irisainak tisszehangolisa. A munkihoz segits6get nyriit-
hat az fudekegyeztet6 Tanics Munkavedelmi Bizottsiginak aiin-
lisa. (MunkaUgyr Kddti,ny l994. 6vi 4. v.)

N(hiny tov{bbi gyahorleti }6rd& es fehl€t
Ebbar q riszbar czokot o kirdls*a b fclela*a fqlcljuk thre, anulyd<lrtelmairr
oz 1993-os vifosztisok sorcn gadot oksott a vtilosztisdr sewqiindr, illd,vc
ktdrskht fchneilllhc oz 1995-b viloszttsdron.

tehetsqes-c c jelarlq mik0d6 uzsni tonics togjoinok 0jraviloszliso?
Termeszetesen igen. A ttirvdny nem illit korlitokat, igy elvben
tdbb egymAst kovet6 id6szakban is ripavilaszthat6k a tagok.

A jelarlqi tlzeini tcndc togjoi felk€rhadd<-c o v6loszt6si bizotbAfbo?
Igen. A tdrv6ny ezt nem zAria ki, de riiuk is vona&ozik az az
iltallnos vabily, hogy a v6laszt6si bizotts6g taSia nem feldlhet6
az tlzemi tanlcsba.

Ha c munk6ltot6n6l tibb uzani tonicsot kell vilosztcni, et clifuiNithetj-e, illne
lclonyollthotjo-c qy un. kdrpmti v6losat6si bizotts,ig?
A vllasz egy€rtelm{en ncm. Minden olyan telephelyen, r6sz-
legn€I, egys€gn6l, ahol a tdrv€ny szerint llzemi tanicsot vagy
megbizottat kell vllasztani, ott l€tre kell hozni a vllasztlsi
bizottslgot. Ktizponti vilasztlsi bizottsig l€trehozislra nincs
szllks€g, mivel a kdzponti llzemi tanics delegilissal i6n l6ne.
Term€szetesen ez nem ztrja ki, hogy a vilasztisi bizottsigok
vagy azok elndkei egyuttmiikodienek az el6k6szit€sben 6s
lebonyolitAsban.

Mi tdrunik okkor, ho qy munkiltotaril c tdnhy clopiin llzani tonAtsot vogy
mqbizottot kcllae v6losztoni, dc volcmilyar olcril fqgvo crc nan kerlll sor?
A vllasztis elmaradlslt a torv€ny nem szankcionAlia. Ez a
munkavillal6kon egyiltalin nem kerhet6 szimon, a munkiltat6n
pedig csak olyan esetekben, ha gitolta vagy megakadilyozta e
vilasztist. A munkavillal6ha n6zve azonban a kovetkez5 hiui-
nyokkal iir a vilavt6s elmaradisa: - a r6szv6teli iogokat, ame-
lyelce az ilzemi hnecs iogosult, senki nem gyakorolhatia;
- a munklltat6nil mfkdd6 szakszervezet nem kdthet kollektiv

szerz6dest, illetve az csak a munkavillal6k iltal ttirt6n6 meg-
szavazissal lehet €rv6nyes:

- a munkiltat6nil mtkdd6 szakszervezet nem szerezheti meg a
reprezentativitAst, igy nem lesz ,,telies" kifogisolisi ioga;

- az 1995. miius 19-26. kdz6tti vllasztlson a munkavlllal6k
nem szavaznak a szakszervezeti Agazati vagyonelovtisr6l.

Mi titrtailk okkor, hc o n{,/n szsyaett dolgozbk vogy volomelyik szat'sertwt
nem delqtil klpvixllt c vdlasztdsi bizottdgbo?
Az 1995-ds vilasztdson a vilasztAsi bizottsiSot a mfk6d6 tlzemi
tanics hozza l6tre. Ebben az esetben a ttirv6ny nem tartalmaz
el5lrist a bizottsdg dsszetdtel6re. Indokolt, hogy a vakszervezetek
6s a nem szervezett dolgoz6k k6pviselve legyenek a bizotsigban,
de nem tttrv€nysert6, ha ez valamilyen oknil fogva nem val6sul
meg.
Azokon a munkahelyeken, ahol most kertil sor el6sztir vilasztdsra,
ott val6ban a oeln szervezett dolgoz6k €s a szakszervezetek
k6pvisel6ib6l kell ldtrehozni a vilasztisi bDoftsegot. Amennyiben
azonban a vllasztisok szervez6i a lehet6seget biztositottik szi-
mukra (ezt c€lszert dokumentilni), de nem 6lek ezzel, semmi
Dem tdrtenik, a vilaszt6si bizottsig l6uehozisa ett6l m6g szabi-
lyos.

RAzt veha-e o vtlasztasi bizots0g munkdltbon cz, okl munkdltot6i iqot g/akorol?
A tdrv6ny csak a munkiltat6t ziria ki a vilasztisi bizottsigban
val6 r6szv6telMl. Ez€rt tdrvenyes akadilya nincs, de nem szeren-
cses munliltat6i iog gyakorl6jinak reszt venni a bizottsig mun-
kiiiban. Uzemitanics-taggi vilasztisit pedig egy€rtelmfien tiltia
a tdrv€ny.

A titbb t€l?helyfs, tilbb qysqbol 6116 munk6ltot6nil, ho cz qyq* nan ihdlloak
6 e|rt a munkiltot6ntl cck qy uznni toniaot kell vilcsztani, leha@ van-e
c jel0l6lista hefyeindr orinyu uhouLirsitro u ogysig*. kea?
A tdrv6ny a leloltlista helyeinek arinyos sz€tosztlsit Dem teszi
lehet6v€. Minden egys6g azonos listira illithat ielolteket 6s
nyilvinval6an mindeDutt err6l a listir6l fognak szavazni is. A

ieldltillitis nem korlitozhat6. A szakszervezet azonban tdrekedhet
arra, hogy az egyes munkahelyekr6l az ott dolgoz6k sziminak
ariny6ban illitson ielolteket, 6s kamplnyt is folytathat az arinyos
delegil6s 6rdek6ben, de nincs arra garancia, hogy ez a tdrekv€se
megval6sulion.

Viloszthot6-e lizani tdnia tagilinok ualsnwaAi tisztryvisel6i, cetlq szokaer-
vqAi tikir?
Igen, a tOrv6ny ezt lehet5v€ teszi.

Mi o tc.rd6, ha a vdllolot ahkkulis el6tt 6il, es virhot6on nihiny hit vogy
harop mrilvc ij tdrsosigi formibcn 'c mis sewaeti felQitbbar mflftdik mcjd
tovtbb?
Ebben az esetben is meg kell vilasztani az tlzemi tanicsot, a
vilasztis id6pontiiban l6v6 illapotnak megfelel6en. Ha az itala-
kul{s utin a gazdaslgi tirsasig szervezetEben, feldPiteseben nern
tdrtenik viltozAs, akkor a tanlcs tovibb miikddhet. Amennyiben
az italakulist szervezeti, fel6pit6si viltoz6sok is kiserik (pl. 6nfl16
gazdasigi egys€gek l6ueltitte, vagy kivilik egy egys6g, esetleg
tdbb kft.-re bomlik a villdat), altor az ltalakulAs utAni helyzetnek
megfelel6en, 3 h6napon belul tii vilasztist kell tartani.
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Hogyo kdl djdmi olyor cadtbar, cmikor a fqlolkctotottok szomc o vdlcsztrisi
iddszokbon is folycmotosor vilhenlf Mikori illophok nqfelellar keil mqit-
lopitcni, hogy hony tcgjo lqyar a ttzani toianolcr
Az ilzemi tanics letszimit az ML45. S (l) bekezd6se 6s a
munkiltat6 iltal rendelkez€s6re bocsitott munkavillal6i listin
verepl6k vima alapiin a vilasztAsi bizottsig iillapitla meg. Ennek
a legmegfelel6bb id6pontia az, amikor a bizottsig kihirdeti a
vilasztls id6pontiit.
Amennyiben a vilasztdsok lebonyolitisa utin bomlik meg az el6irt
tisszhang a munkavdllal6k szlma 6s az ilzemi tanics taglainak
szima kttzdtt, akkor kdtf6le elliris van:
- ha a munkavillal6k szlminak csdkken6se miatt bomlik meg

az dsvhang, akkor csak a ktive&ez6 itzemi tanics vilasztis
sorin kell a tagok szimit cstikkenteni;

- ha a munkavillal6k szima tart6san (5 h6napon keresztttl)
olyan m6rtekben megndvekedett, hogy ett6l bornlort meg az
dsszhang, akkor a sztiks6ges szimban vilasztdssal ki kell
eg6vlteni az tlzemi tanicsot.

Rendelkeik-e szovczcti jqgcl o munk6ltat6 b o munk6ltct6i jqok gyokorl6i/
Igen. A ttirv€ny csak a vilaszthat6sigMl ziria ki dket.

,,filithot-e ieldtet u uzani tqnacs vilaszhsar o munkiltot6?
A munkiltat6nak nem biztosit iogot a t6rv6ny jeloltillitisra. Mint
szavazdsra )ogosult azonban timogathat aliirisival ielolteket,
illetve kezdem6nyezhet ieltilrjilliriist.

A n6n szevaAt dolgozdt 6ltol kdaninyaat jelolrdllirisndl (o munkcvdllcl6k
l.O%-inak vogy lqalibb 50 ftn* kett oliirrissol timogotric 0 jelolrer)
aldirhotjrik-e o jeliilbt vdraulaai &gdr i9
Igen.

Hogycn kell brtelmani, hogy o munkovillolitk 10%-o vcgy 50 f6 olitirisitvol
lehet nem sokv:ena:eti iellltnt dllitnni?

{z il_talinos szabily a legalibb l0%. De az6rt, hogy a rtibb ezer
fbt foglalkozat6 munk{ltat6nil ne kelljen t6bb sziz aliirist
gyfiteni, a misik vabily, hogy ilyen esetekben mlr az S0
timogat6 elegend6. l.6nyeg6ben tehit dtsziz munkavillal6ig a
lO%-os szaMly, Ibleue pedig a legalibb titven f6t el6ir6 szabily
6rv6nyestil.

Ho ogy munkcvdllalok dltol 6llitott iel0ltet sokswaet trimogot, ckkor o jeloltre
leodott szavazotok hoaistmolhott*-e amdr q snkunadrrcr- a 6mogctottsigd-
hot
Nem. Mdg akkor sem, ha az illet6 ieltilt szakszervezeti tag. A
szakszervezet saiit tagiai soriMl illithar ielirlter. A jel6l6s elf6ga_
dtsfu6l a szakszervezeti tagnak irisban nyilatkozni kell. Ciak
ebben az esethn szimit szakszervezeri ieltiltnek, csak ez ilyen
ieldlne leadott vavazatok szimolhat6k a szakszervezet timogati_
sihoz.

Aowoy ngy fogalnw hogy o uotvrlwa:d. s{j6t t0{i0i kdzut ,ilrdllocn illithct
iel6lt4' , EhAt qya vimot hcsardt. Ez ut jelati, hqy ack qy ielalta (illitJrat?
Nem. A szakszervezetek €s a munkavillal6k illithatnak tdbb
jelciltet, ezeknek a szimit a tdrv6ny nem korlitozza.

d munkcvdllolok qy listtin gyfijthdl:d'-e cliirisokat tobb ieli,ltd
Igen.

A munkcvdllolok,illithqtndk-e jeldltkart uo)<seweleti tagot?
Igen.

K hoza litre a, savol.alr:d.f bizotts6grot, is hiny ugja logyat?
A vllasztdsi bizottsig k6ri fel a szavazatszed6 bizottsig tagiait. A

9.u:ll-oon irfa el6 a l6hzem6t €s 6sszet6tel6t. ;avasolluk, hogy
legalibb hrirom f6Ml lllion, 6s legyenek benne a kepviselenA

rendelkez6 szakszervezetek tagyai 6s a nem szervezett dolgoz6k
is.

A stvwatsdrii bizottsigkn r'elr:t vehet-c c v6loszt6si bizotbAg tcgjd?
A tdrv6ny ezt nem ziria ki. S6t szerencs6s, ha a vilasztisi bizottsig
egy-egy tagja r6szt vesz a szavazatszed6 bizottsig munkiiiban.

Tlbb ogysi4b61 6116 munktlatturdl, ho o tlwiny szerint qy itzani ton6aot kcll
vdlqsztmi, lehet-e tiibb uavu6helyisiqbat vavozrti?
Igen, de ebben az esetben annyi szavazatszed6 bizottsigot kell
l€trehozni, ahiny helyen t6rt6nik a szavazis. A szavaz6kat 6rtesl-
teni kell, hogy melyik szavaz6helyis6gben vavazhatnak. A
vissza€l6sek elkeriil6se €rdek€ben, a szavazatszed6 bizottsignak
pontos listival kell rendelkeznie arr6l, hogy kik iogosuitak abban
a szavaz6ktirben szavazni.

Alkqlm0hat6-e c mozgro umo?
A mozg6 urna alkalmazisit nem ziria ki a rdrv6ny. Alkalmazisi-
nak felt6tele, hogy a szavazarszed6 bizottsig kis6r)e v6gig az urnit,
6s a titkos szavazis felt6telei biztositva legyenek.

A uavullapon leha@ von-e o so}rl:ewe:eti iel0lt* 6 a munkavillal6k
ieloltieind( kiilon soporrbor tbrttnl teltiirntetix:ere
Nincs ilyen lehet6s6g. A jel6ltek nev6t ib€c6 sonendben kell
felirni a szavaz6lapra, 6s a szakszervezeti ieldltek neve mellett fel
kell tUntetni a szakszervezet nev6t is.

Mikor \ninyklat o suvu6lop?
A szavaz6lap teljes eg6v6ben 6rv6nytelen, ha nem derithet6 ki
r6la, hogy a szavazatokat mely ieldltehe adtik le, illetve, ha ttibb
ieltilt nev6t jeldltek meg, mint ahiny tagri ilzemi tanlcsot kell
vilasztani. Ugyancsak 6rv6nytelen az a szavazis, amelyik nem a
vilasztisi bizousig iltal kiadott szavaz6lapon ttirt€nik. Ha a
szavaz6 kevesebb ieldltre szavaz, mint a vilaszthat6 tagok szima,
akkor ezek a szavazatok 6rv6nyesek.

Mi tdrt&ik, ha vclaki a uovuhhprll kthirz nevet is hely'ere ti norct ir bd
Ebben az eserhn a kihrizon jeltilt 6s a beirt ieldlr sem kap
szavazatot. A beirt azert nem, mert nem nyilatkozott a ieldles
vAllalisir6l, 6s nem eseu ir a jeltil6si eliir{son. A szavaz6hpon
Ieadott tobbi szayazat azonban 6rv6nyes.

Az iizemi tanics vilasztisokkal kapcsolatos t:ii6koztat{si fel_
ad:tok
A vilasztison el6rt timogatottsaguk ktivetkezrn6nyei miatt a
szakszervezetek nem csak a saiit kamp6nyukert kell hogy felel6s_
s€get €rezzenek. Erdekeltek abban is, hogy minden munkavillal6
ismerie a vilasztisok c6liAt, az ilzemi tanics funkci6iit, a ieldl6s
6s a vilasztis m6dirit, idej€t srb. A vllaszisi bizottsiggal, illetve a
munkiltat6val egyflttrntktjdve 6s sajit eszkdzeiket, szervezeti
rendszerriket felhaszndlva, a fAIE'KOZfnfAS-ban is r€szt kell
venniiik.
Ezekhez a feladatokhoz kivinunk segits6get nytitani ebben a
16szben.
A tovibbiakban a tennival6k elvilasztAsa 6rdek6ben k{tltinvilaszt_
luk a TApKOZTATAS-i tev€kenysdget (ez megalakr:lisa utdn a
vilasztisi bizousigok (tovdbbiakban: VB) feladata) a KAMpANy_
feladatokt6l (amit viszont saiet 6rdek6ben a szakszervezetnek kell
fotytatnia).
Tr'.IEKOZTATAS alatt irt most azr az ismertet6, bemutat6, rii€_
koztat6 tevdkenys6get 6rtilik, amit a VB 6s a szakszervezet az
ilzemi tanics megismertetds6re, a ieltilEs 6s a vilasztis szabilyai_
16l, m6djir6l stb. folytat.
A KAMPANY nem mls, mint a szakszervezetnek az a n6pszertsit6,
p.gp"gel9. tevekenys6ge, amit saiet szervezeruk 6s sajit ieldltjuk
gy6zelm€6rt folytarnak. Anyagukban a kampinnyal kapcsolatos
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feladatolra nem t€runk lf, mivel ezeket a szakszervezeteknek
dnmeguknak kell meghatirozniuk safitossigaiknak megfelel&n'
B{r a foadatok k{ldn-kultin i6l elhattrolhat6k, 6s mint emlitettitk,
a fAltrozfnrAs - megalakulisa utin - a YB feladata, a

szakszervezetek mtndk6t tevekenyseg magas vinvonallban 6rde-
keltek. Ugyanis hiiba lev ndpverf a szakszervezet €s ieldltiei, ha

a vllaszt6k nem lesznek tiszt6ban a vllasztis szabllyaival 6s

technikai resdeteivel.
Az llzemi tanics v{lasztisokkal kapcrclatos lLladatok idSbe[
sorrendi{lk 6s lellegilk szerint o€gy csoPortba oszthat6k:
l. El6ltMt6
A feladatokkal val6 megismerked6st6l a vdlasztisi bizottslg meg-
alakultsiig terled6 id6szak.
2. A v[lostfls rytln.aix
A VB megalakuldstt6l a vllasztls napilig teried6 id6szak.
3. A v6lcsztcs
A torv6ny, illetve k€s6bb a VB iltal a vllasztAsra meghatArozott
id6pont.
+. Avfulostts lehrix
A vilasztis befeiez€s6t6l a VB megvf,n6s€ig teried6 id6szak.
A TAFKozTATAs-i 6s KAMPANY-feladatok szorosan kttt6dnek a
felsqclt id6szakokhoz.

A TiJfxozrlT/is f€tddotoi
l. Elfldszitas
A vilasztts el6k€szitesekor a fA]tfoZfafnS kdzPonti esem6nye
az llznml tanics besztmol6ia a megvilavtAslt kovet6 k6t 6vben
v€gzett munkiftr6l. Nem tdrvEnyi el6lris, m€gis iavasoliuk
besztmol6 k€szit6s€t. Ennek olyan tartalmi, szervezeti k6rd6sehe
6rdemes kit€rnie, mint Pl.:
. mik voltak a vilasztis legfontosabb taPasztdatai,
' hogyan itelhet6 meg az ilzemi tanics felillisa
- munkav6gl6sre val6 k€szenl€t
- teriileti k€pviselet
- szern6lyi dsszetetel, munkamegosztds
- felk€szults6g, k€Pz6s
. Az ld6szak legfontosabb felrdatai
. az llzemi tanlcs r6szv6tele a feladatok megoldls{ban
. a tev6kenyseg min6sit6se 6s az okok elemz6se
. az ilzerni tanics kapcsolatai
- a dolgoz6kkd
- szakszervezettel
- mis reszv6teli int6znGnyekkel (felugyel6 bizottslgok munka-

villd6i k€pvisel6i, munkavddelmi k€pvisel6k 6s bizottsigok)
- munkiltat6val 6s szerveivel
. megoldlsra vir6 feladatok €s a v6grehajtisu-lca vonatkoz6

elk6pzelesek
. a beszlmol6ban szilks6g szerint ki kell t6rni az tlzemi tanics,

mint r6szv6teli hteun6ny bemutatlsira (funkci6ia' miiktid€se,

iogositvinyai stb.).
Az urlrli tonAcs bcszimol6iinok, sai6t mukila ert€kel€sen kivtil, a
vilasztdsokkd kapcsolatos €rdekl5d6s felkelt€se is fontos c€lla.
Ugyanezt az €rdekl6d€st azokon a munkahelyeken, ahol eddig
m6g nem volt ozemi tanics, a munkavillal6k r6szv€teli (partici-
pfci6t int6zndnyetoek funkci6f6l, m{lkdd6slth6l' iogosltvl-
nyaltr6l v6l6 tii6loztat6kkal aiAnlatos felkelteni.
Mind a bcszanot6t, mtnd a tii&oaat6t ,,llzemi gffil€s" keret6ben
6rdemes me8tertani, ahol a v{Iasztlsi bizotts{g nem szervezett
dolgoz6i delegiltiainak a vilasztisit is le lehet bonyolitani. Az
ilzemt gyiil€seken tovibbi ismertet6s adhat6 a ieldl6s 6s a vllasztis
technikiiir6l, idei€r61, a tovlbbi kapcsolattartls modi{r61.
A TA$KoZIATAS szervezds€t, a v{lasztisi bizotbeS megalakuli-
stig az lDemt tanlcs, ha ilyen m6g nincs, a k6pviselettel rendel-
kez6 szakszervezetek 6s a munklltat6 egytltuniikddve v€gezheti.
(Munkiltat6nak a tdrv6ny a vllasztisnil semleges magatartAst es
a kdlts6gek fedez6s6t iria el6.)

A TAItKoZfATAS-nak ki kell teriednie az dsszes munkavillal6ra.

Felhasznilhat6 eszkdzdk: llzemi gyfil€s, villalati rendezv6nyek,

kib6vitett szakszervezeti gyrildsek, szem6lyes besz€lget6sek, irisos

tiiekoztat6k Qisd l. 6s 2. sz. mell6kletet), kiadv6nyok, helyi

tomegkommunik6ci6s lehet6s6gek (villalati, regionilis eszkdzok:

sait6, rtdi6 t6v6 stb.). Egy-egy teleptil€sen tdbb villalat is

folytathat tii6koztatlst kdzdsen a teruleti tdmegkommunikici6s

eszktizokben.
2. A vilosztns mqutwebc
n fAJtfoZfeiAS tartalma az tlzemi tanics tagok )el6l6s6nek 6s

megvilavtisuk vabilyaihoz, a vilasztis lebonyolitisinak modli-

hoz kdt6dik.
A tii€koztatts fbbb csom6pontiai a kttvetkez6k:
. tii€koztatls az ilzemi tanics vllasztisr6l' a VB megalakulisAr6l

(6., 8. v. mell6kletek);
. tli6koztat6 a ieldltillitis m6dfir6l (9. sz. mell6klet), a vilasz-

tisra iogosultak 6s vtlaszthat6k listilinak kdzzet€tel6r6l;
. a ieldltlista kozz6t€tele, tAi6koztatis a vilaszt6s pontos id6pont-

itu6l 6s hely6r6l (13. sz. mell€klet);
. tli6koztat6 a szavazis m6diir6l (15. sz. mell€klet).

A tovibbi mell6kletekkel a vB el6k6szit6 munkiiit kiviniuk

segiteni.
Saiit tevekenys€g6r6l v6l6 uii6kozat6, a vilasztAs ndlkiildzheteden

dokumentumainak, formanyomtatvinyainak megismertetese a

VB feladata.
A tij6koztatisnak az dsszes vilaszt6ra ki kell terledni'

Felhasznilhat6 eszkdzdk: a mell€kelt mintikb6l !61 lithat6' hogy

erre nagyon praktikusan felhasznilhat6k az irisos tii6koztat6k

ftev€s sz6val sok informici6), az ebb6l k€sziilt sz6r6lapok,

plakitok, de nagyon fontos, hogy legyen szemelyes besz€lget6s'

v6beli til6koztat6 6s konzultici6s lehetSs6g is. Ha vannak

ilyenek, i6l havnilhat6k a helyi, region6lis tcimegkommunikici6s

eszkdzok.
3. Viloszt6s
A szavazisok elkezd6s6ig l6nyeg€ben minden eld6lt: kik'

mennyien fognak r6vt ven-ni €s kilae szavaznak maid. Itrn€retik

meg a VB tev€kenys€ge is: sikeriilt-e f6l tiii€koztatni a dolgoz6kat

a vilasztis m6diir6l, idei6r6l, felk6sziteni a szavazatszed6 bizotG

sigot saiit teend6ir6l stb
A legutolso pillanatokig fontos feladat: azok meggy6z6se, akik

m6g nem dtinttittek arr6l, hogy r6vt vegyenek-e a vilasztison

uagy rem; a szavaz6k utols6 tii6koztatisa a vilasztis mik6nti€r6l;

a ttirv€nyesseg biztositisa; a panaszok kivizsgilisa; az atrocitisok

elkeriil6se. Ez6rt is verencs6s, ha a vilasztisokra leginkibb

felk6sztilt VB-tagok minden[tt ott vannak, ahol a vilasztisok

konkr6tan tdrt€nnek 6s r6szt vesznek a probl6mik megoldisiban.

4. A vitlostits loiriln
A TAJtKOZATAS c6lia a vilavtis erdm€ny€nek nyilvinossigra

hozatala. Az ezzel kapcsolatos feladatokat m€g a VB-nek kell

ellitnia.
Nem csak a vilaszt6kat, hanem az igazati-szalcrnai vilaszisi

bizottstgot, a szakszervezeteket 6s a munkiltat6t is tiiekoztatni

kell a vilasztis eredm6ny6r6l. Ezt a vilasztisoh6l k6sziilt iegyz6-
konywel tehetik meg a legegyvertbben. A vilaszt6k tii6koztatisa

tdrtenhet ki{dn hirdetrnenyen, esetleg sz6ban is.

C6lszerfnek lttszik, hogy a VB utols6 megnyilvinulisak6nt hivia

tissze az ilzemi tanics els6 iil6set.
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