
A Postások Szakszervezetének beszámolója 
a szakmai szakszervezeti kongresszusokra

Az 1986 januárjában tartott értékelte. Jelen beszámoló az 
XII. kongresszusunk határoza- azóta eltelt idó'szak szakszerve- 
tának végrehajtását 1988 októ- zeti tevékenységét kívánja ösz- 
berében a központi vezetőség szefoglalni.

Szervezeti élet

A Postások Szakszervezeté�
nek Központi Vezetősége a fél�
idős beszámolót megelőzően ja �
vaslatot készített a választott 
szervek érdekképviseleti és 
érdekegyeztető tevékenységé�
nek továbbfejlesztésére. A ja �
vaslatot megyei postás aktíva�
értekezleteken vitatták meg a 
postás dolgozók, amelyeken 
nyilatkoztak arról, miképpen le�
het a szakszervezet ez irányú 
munkáját továbbfejleszteni. 
A beérkezett véleményeket a' 
központi vezetőség a félidős be�
számolóval egyidejűleg megál�
lapította: . . a szakszervezet
a munka tartalmának átérté�
kelését, az érdekvédelmi for�
mák és eszközök körének át�
alakítását; egyszóval egy radi�
kálisabb és érzékelhetőbb ér�
dekképviselet megvalósítását 
tűzte napirendre. ”

Ennek végrehajtásaként a 
Postások Szakszervezetének 
szakítania kell a mozgalom ket�
tős funkciójával (azaz termelés�
segítés és érdekvédelem), és 
vissza kell térnie a szakszerve�
zetek eredeti feladatához, an�
nak minél hatékonyabb érvé�
nyesítéséhez, az érdekvédelem�
hez és érdekképviselethez.

Azt, hogy a postás dolgozók 
milyen szakszervezeti mozgal�
mat akarnak, azt az októberi 
központi vezetőségi határozat 
és akcióprogram, a Szakszerve�
zetek Országos Tanácsának de�
cember elején megtartott orszá�
gos értekezletén elhangzottak 
alapján, rá egy hétre a központi 
vezetőségi tagok és az alapszer�
vezeti titkárok együttes ülésén 
határozták meg.

A központi vezetőség az alap�
szervezeti titkárokkal együtt ki�
alakította ajánlását az érdek- 
képviseleti és érdekegyeztető 
tevékenység továbbfejlesztésé�
re. Ennek értelmében szerveze�
ti változtatásra 1988-ban nincs 
szükség, azt a Magyar Posta új 
szervezetének ismeretében kell 
meghatározni, de az érdekfeltá�
ró, érdekképviselő és érdekvé�
delmi funkciók szempontjából 
meg kell adni a továbbfejlesz�
tés lehetőségét.

Ennek legjelentősebb megje�
lenési formáját a szakmai tago�
zatok kialakítása jelentette vol�
na, de akkor ezzel a lehetőség�
gel egyetlen területen sem éltek 
az alapszervezetek. Ugyanak�
kor megerősítette a tagság a 
szakszervezet azon feladatát, 
hogy érdekképviseletet nyújt 
minden dolgozónak, érdekvé�
delmet pedig csak a szakszerve�
zeti tagoknak.

A postás dolgozók helyzeté�
ben jelentős változás követke�
zett be 1989. január 1-jei hatály- 
lyal, amikor megszűnt a Ma�
gyar Posta mint önálló országos 
hatáskörű szerv, és vállalatként 
a Közlekedési, Hírközlési és 
Építésügyi Minisztérium fel�

ügyelete alá került, mely átvet�
te a postai és távközlési tevé�
kenységek ágazatirányítói fel�
adatait. Ezzel a szervezeti vál�
toztatással egyidejűleg bejelen�
tették azt is, hogy 1990. január 
1-jer hatállyal megszűnik a Ma�
gyar Posta mint egységes nagy- 
vállalat, és három önálló válla�
lattá és több kft.-vé fog szerve�
ződni.

A szakmai szervezeti változás 
előkészítéséről a dolgozók sem�
milyen információval nem ren�
delkeztek, és egyre jobban 
kezdték úgy érezni, hogy róluk 
döntenek, de nélkülük. Ez az 
éezés felerősítette a Postások 
Szakszervezetével szembeni 
igényeket is. A dolgozók mind 
erőteljesebben hangoztatták, 
hogy a szakszervezeti joggya�
korlásban ne csak a választott 
testületi tagok, hanem vala�
mennyi alapszervezet képvise�
lője vehessen részt. Ezáltal köz�
vetlenül mondhassanak véle�
ményt a tervezett intézkedések�
ről.

A szakszervezet elnöksége el�
ső ízben 1989 áprilisában ka�
pott szóbeli tájékoztatást a pos�
tára, ezen belül a távközlésre 
váró feladatokról, és mindazon 
befolyásoló körülményekről, 
amelyek az átszervezést indo�
kolják.

Ekkor már körvonalaiban is�
mertették, hogy a Magyar Pos�
ta átszervezését hogyan is kép�
zelik. Ezért ennek birtokában 
meg lehetett kezdeni azt a mun�
kát. amely a szakmai szervezet 
és a szakszervezet szervezeti 
felépítése között megteremti az 
összhangot. Elkészült és június�
ban kiadtuk — első dolgozói 
megvitatásra — a „Postai, Táv�
közlési és Műsorszóró Dolgozók 
Szakszervezetének" alapsza�
bály-tervezetét.

A központi vezetőség júniusi 
ülésén három, a posta jövőjét 
meghatározó témában: az új 
Postatörvény tervezete, a posta 
szervezetkorszerűsítési prog�
ramja és a távközlés kiemelt 
fejlesztési programja — alakí�
totta ki. szóbeli tájékoztatás 
alapján, álláspontját, a követke�
zők szerint:

„A kiemelt távközlés-fejlesz�
tési programot csak úgy tudjuk 
támogatni, ha a technikai fej�
lődés legalább annyira hasz�
nukra válik a postás dolgozók�
nak, mint a jobb szolgáltatást 
igénybe vevő ügyfeleknek. Az 
új Postatörvényből következő�
en a postai monopóliumot csak 
olyan ütemben szabad oldani, 
amely nem veszélyezteti a je�
lenlegi szolgáltatás biztonsá�
gát, tehát zavartalan üzemvi�
telt biztosít.

A posta szervezetkorszerűsí�
tése miatt nem csorbulhat a 
postás dolgozók munkahelyi és 
foglalkoztatási biztonsága. 
Meg kell védenünk a postás

dolgozók eddig kivívott, meg�
szerzett jogait, a kollektív szer�
ződésben elért eredményeket. 
Célunk valamennyi postai, 
műsorszóró, távközlési és hír�
laptevékenységet végző mun�
kavállaló érdekképviseletének 
és érdekvédelmének ellátása, 
függetlenül attól, hogy a Ma�
gyar Posta vagy más vállalat 
dolgozója. ”

Az alapszabály megvitatása 
során a tagság megismerte azo�
kat az új szervezkedési formá�
kat, amelyekre lehetőség nyílik, 
így világossá vált — amit 1988- 
ban még nem érzékeltek —, 
hogy olyan szakszervezeti szer�
vezkedés kell, amely jobban ki�
fejezi a szakmai érdekeket, és 
egy-egy területen garantálja a 
dolgozók egységes fellépését. 
Ezt több területen is erősítették 
konkrét szakmai problémák, 
például a hírlapárusoknál, a 
hírlapkézbesítőknél és az egye�
sített kézbesítőknél.

1989 közepén a dolgozóknak 
még semmi konkrét ismeretük 
nem volt arra vonatkozóan, 
hogy miképpen lesz a posta át�
szervezve, és ez egzisztenciáli�
san kit hogyan érint. Ennek a 
helyzetnek a feloldását célozta 
meg az 1989 szeptemberének 
első hetében megtartott megbe�
széléssorozat, amely ismételten 
napirendre tűzte mindhárom 
említett téma dolgozói megvita�
tásának összefoglalását, ugyan�
is a szakszervezeti kezdemé�
nyezésre kiadott írásos anya�
gok alapján valamennyi alap�
szervezet megvitathatta azokat.

A demokrácia szélesítése és a 
nyilvánosság fokozása végett a 
vita összegzését a szakmai ér�
dekeket megjelenítő szakmai 
tagozatok készítették elő az 
alapszervezeti titkárokkal kibő�
vített központi vezetőségi ülés 
részére. így az 1989. szeptem�
ber 8-án megtartott ülésen 311 
alapszervezeti titkár és 85 köz�
ponti vezetőségi tag mondhatta 
el a dolgozók véleményét a 
szakmai vezetők részére. A vé�
lemények elhangzottak, de 
érezhető gyakorlati intézkedé�
sek továbbra sem történtek. 
Ezért a Postások Szakszerveze�
tének Elnöksége nyílt levélben 
fordult Németh Miklós minisz�
terelnökhöz, amelyben kérte, 
hogy az átszervezést csak úgy 
és akkor hajtsák végre, ha a ja�
vasolt vállalatok konkrét for�
mái és a működőképességük�
höz szükséges feltételek kiala�
kultak, illetve a három önálló 
vállalat működőképességét biz�
tosító feltételeket a kormány is 
garantálja. A kormányzati dön�
tés változatlan feltételek között, 
de létrejött a posta átszervezé�
séről.

Ezért november 24. és 26. kö�
zött Balatonfüreden ismételten 
alapszervezeti titkárokkal kibő�
vített központi vezetőségi ülés�
re került sor, melyen részt vett 
a miniszter és a három vállalat 
időközben megbízott vezérigaz�
gatója, valamint a szervezést 
összefogó elnök-vezérigazgató. 
Erre az időszakra tisztázódott, 
hogy a vezetőség egyértelmű

célja — bármi áron is — a Ma�
gyar Posta 1990. január 1-jei át�
szervezésének végrehajtása 
Posta Vállalattá, Távközlési 
Vállalattá és Műsorszóró Válla�
lattá.

Az alapszervi titkárokkal ki�
bővített központi vezetőség ki�
mondta: „. . . nem az átszer�
vezés ellen, hanem annak ki�
alakult módszere ellen tiltako�
zik. Elfogadhatatlannak tartja, 
hogy a létrehozandó három 
nagy vállalat működőképessé�
gének garanciái nélkül meg�
kezdődtek a konkrét szerveze�
tekre és személyekre szóló át�
szervezési munkák. ” A  szak- 
szervezeti tisztségviselők ismé�
telt követelésére a ..Közlekedé�
si, Hírközlési és Építésügyi Mi�
nisztérium nevében a minisz�
ter elfogadta és megerősítette 
azt, hogy az átszervezés végre�
hajtásának alapfeltétele a bér�
lemaradás megszüntetése. ”

„. . . A miniszter egyértelmű 
en kijelentette, hogy amennyi�
ben a bérkérdést nem oldják 
meg kedvezően az említett 28-i 
Országos Érdekegyeztető Ta�
nács (ÓÉT) ülésén, az átszerve�
zési munkákat leállítja. ”

Az ÓÉT jogosnak ítélte a pos�
tás dolgozók bérpanaszát, mely 
álláspont kialakulását — meg�
ítélésünk szerint —• alátámasz�
totta a Medgyesi Péter minisz�
terelnök-helyettesnek, az ÓÉT 
akkori ülése elnökének a köz�
ponti vezetőség és a 311 alap- 
szervjezeti titkár nevében írt le�
vél. Az ÓÉT döntését támasz�
totta alá a „hatok” egységes fel�
lépése is. Ugyanis a közszolgál�
tatási infrastruktúra területén 
érintett hat szakszervezet 1989 
szeptemberében akciószövetsé�
get hozott létre. Céljuk a köz�
szolgáltatási infrastruktúra te�
rületén foglalkoztatott dolgozók 
még hatékonyabb érdekvédel�
me, a kormánnyal szembeni 
egységes fellépés.

Az ÓÉT átlag 20 százalékos 
adómentes rendkívüli bérfej�
lesztés végrehajtására adott le�
hetőséget 1990. január 1-jei ha�
tállyal. A döntést a postás dol�
gozók — elsősorban a postafor�
galmi területen — egyértelmű�
en örömmel fogadták. .

Ugyancsak a balatonfüredi 
országos értekezleten állapod�
tak meg a szakma és a szak- 
szervezet képviselői abban, 
hogy a vállalat hatáskörébe tar �
tozó és ott rendezendő, mind�
egyik fél által működési feltétel�
nek tekintett munkavállalói jo�
gokat, mint:

— a szerzett jogok maradék�
talan megtartása.

— a változatlan reálértékű 
szociális ellátás,

— a foglalkoztatási biztonság 
megőrzésére vonatkozó együtt�
működési kötelezettség az utód�
vállalatokkal,

— mindezekhez a megfelelő 
gazdasági feltételek,

— ár- és költségvetési támo�
gatás a kormány részéről, 
mint kötelezettségeket novem�
ber 30-ig a Postások Szakszer�
vezetével írásba foglalják. 
A megállapodás létrejött.

A balatonfüredi országos ér�
tekezlet javaslata, hogy mind�
addig a működő szakszervezeti 
testületek (alap-, közép- és felső 
szinten) teljes körűen gyakorol�
ják jogaikat, amíg a választások 
során az új testületek ki nem 
alakulnak. Ugyanakkor a szak�
mai érdekek megjelenítése cél�
jából ott, ahol a partner mun�
káltatónál szervezeti szétválás 
következik be, az szb és a bizal�
mitestület jogait és hatáskörét a 
kialakuló új szakmai szervezet�
hez igazodóan gyakorolja.

A központi vezetőség és az el�
nökség a három nagyvállalatot 
érintő közös, illetve az egyes 
vállalatokat érintő kérdésekben 
— az 1990 első félévben végre�
hajtandó választásokig — to�
vábbra is gyakorolja jogait, de a 
szakmai érdekek megjelenítése 
végett postai, illetve távközlési 
szakemberekből, tisztségvise�
lőkből álló szakmai tagozatok�
kal kibővítve.

Az országos értekezlet a pos�
tai átszervezéshez igazodva ja�
vasolta, hogy a szakszervezet�
nek a választások során olyan 
új szervezetet kell kialakítania, 
amely igazodik a gazdasági 
szervezet döntési pontjaihoz, 
mert enélkül a szakszervezet 
nem- tudja ellátni azt a felada�
tát, amellyel a dolgozók meg�
bízták. Ennek megfelelően 
nagyvállalatonként szakmai 
szakszervezeteket, az egységes 
érdekvédelem és -képviselet 
céljából pedig szakmai szak- 
szervezetek szövetségét célsze�
rű létrehozni.

A balatonfüredi országos ér�
tekezlet javaslatai alapján a 
Postai, Távközlési és Műsorszó�
ró Dolgozók Szakszervezeté�
nek alapszabály-tervezetét át�
dolgoztuk, s ezt már a szakmai 
tagozatokkal kibővített közpon�
ti vezetőség 1989. december 13- 
án alkalmasnak találta arra, 
hogy a választások alapjául 
szolgáljon.

A központi vezetőség által 
ideiglenesen elfogadott alapsza�
bály és a magyar szakszerveze�
tek alapszabálya alapján a Pos�
tások Szakszervezetét 1989 de�

cemberében — az egyesülési 
törvény előírásainak megfelelő�
en — hivatalosan bejegyezték.

Ugyancsak ez az alapszabály�
tervezet képezte az alapját an�
nak a központi vezetőségi dön�
tésnek, amely megfogalmazta 
azt a szándéknyilatkozatot — 
jogfenntartással —, mely alap�
ján a Postások Szakszervezete a 
Magyar Szakszervezetek Or�
szágos Szövetségének alapító 
tagja. A Postai, Távközlési és 
Műsorszórási Dolgozók Szövet�
ségének kongresszusa jogosult 
e döntés felülvizsgálatára.

A balatonfüredi döntésnek 
megfelelően átdolgozott — a 
központi vezetőség decemberi 
ülésén elfogadott — alapsza�
bály alapján 1990 januárjában 
megindultak az alapszervezeti 
választások, melyeknek ered�
ményeként 34 7 alapszervezet 
jött létre.

Az alapszervezeti választáso�
kat követően kezdődtek meg a 
területi szakszervezeti választá�
sok. Megalakult a 16 területi 
szakszervezeti bizottság.
A szervezeti formát, a működte�
tendő testületeket és azok ha�
táskörét mindenütt a tagság ha�
tározta meg. Általános tapasz�
talat, hogy a postaforgalom te�
rületén általában a régi szervez�
kedési formát tartották meg, 
míg a távközlésnél új működési 
formákat hoztak létre.

Az érdekképviselet, érdekvé�
delem erősítésére, a helyi sajá�
tosságok és feladatok figyelem- 
bevételével, az alap- és közép�
szervek feladataikat, döntési 
mechanizmusukat önállóan ha�
tározták meg, és azt működési 
szabályzatban rögzítették.

Az alap- és középszervi vá�
lasztásokon a tagság kinyilvání�
totta azt az akaratát is, hogy 
szakmai szakszervezetekbe kí�
ván tömörülni, és kevés kivétel�
től eltekintve a tagság igényli a 
szövetség létrehozását is.

1990. április 19-én tartotta 
alakuló kongresszusát a Műsor�
szóró Dolgozók Szakszervezete, 
mely szintén szándéknyilatko�
zatban rögzítette a szövetség�
hez való csatlakozását.

Rétegmunka

Ifjúság
Az 1986. évi választásokat kö�

vetően a Szakszervezetek Or�
szágos Tanácsának kezdemé�
nyezésére valamennyi alapszer�
vezetnél ifjúsági tagozatot kel�
lett kialakítani, melynek min�
den 30 éven aluli fiatal szak- 
szervezeti tag automatikusan 
tagjává vált.

Az ifjúsági tagozatok létreho�
zása minden alapszervnél meg�
történt, ha volt rá igény, ha 
nem. Ebből következően ott, 
ahol nem volt erre külön igény 
— és ez volt a többség — szinte 
soha nem működtek a tagoza�
tok. A fiatalok nem érezték sa�
ját érdekvédelmi szervezetük�
nek. Voltak azonban olyan 
alapszervek is, amelyeknél a fi�
atalok felfedezték e szervezke�
dési formában rejlő lehetősége�

ket. és hatékonyan működtet�
ték, sőt a most lezajlott alap�
szervezeti Választásokon ismé�
telten megalakították a tagoza�
tot.

A Postások Szakszervezete és 
a SZOT részéről is több kezde�
ményezés történt a fiatalok 
megnyerésére, gondjaik feltárá�
sára ezen a szervezkedésen ke�
resztül. Megállapítható, hogy 
nem sok eredménnyel, ét fiata�
lok ugyanis nem érezték magu�
kénak ezt a formát. Úgy érté�
kelhető az ifjúsági tagozatok 
létrehozása, hogy tipikus esete 
annak a szervezkedésnek, ame�
lyet felülről kezdeményeznek, 
úgy, hogy nem ismerik a réteg 
igényeit.

Az 1990. évi választások so�
rán az ideiglenes alapszabály�
nak megfelelően a fiatalok min-
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den alapszervnél önállóan dön�
tötték el, hogy milyen szerveze�
ti formában kívánnak tevé�
kenykedni.
Nők

A hírközlési dolgozóknak 
több mint 50 százaléka nó'. 
Ezért a szakszervezet nem 
mondhat le a nők képviseleté�
ről, ügyeik intézéséről. Ugyan�
akkor az elmúlt időszak tapasz�
talatai azt bizonyítják, hogy a 
jelenlegi forma nem alkalmas e 
gondok megoldására. Olyan új 
szervezkedési, képviseleti rend�
szert kell kialakítani, amely fog�
lalkozik a nők sajátos problé�
máival, de nem kiszakítva ab�
ból a munkahelyi és lakóhelyi 
környezetből, amelyben élnek 
és dolgoznak.

Nyugdíjasok
A Postások Szakszervezete 

sokirányú erőfeszítése, segítsé�
ge ellenére sem tudta megaka�
dályozni a nyugdíjasok életkö�
rülményeinek a romlását.

Az 1989-ben alapított Hűség 
Alapítvány létrehozása fontos 
eredmény volt. Ez jelentős 
nyugdíjkiegészítés 1990. január 
1-jétől az érintetteknek. Sajnos, 
ez éppen azoknak, a régebben 
nyugdíjba ment szaktársaknak 
nem ad segítséget, akiknek a 
legkisebb a nyugdíjuk. Az ő 
sorsuk folyamatos figyelemmel 
kísérése és segítése a szakszer�
vezetnek továbbra is fontos fel�
adata marad. Szükséges, hogy 
a nyugdíjasokkal azon a terüle�
ten foglalkozzanak, ahol dol�
goztak, ahonnan nyugdíjba 
mentek, ahol legjobban ismer�
ték őket.

A nyugdíjasbizottságok sok�
rétű és hathatós munkát végez�
tek a nehéz körülmények kö�
zött élő nyugdíjasok helyzeté�
nek egyedi javításában, és az 
országos szervek nyugdíjasokat 
érintő előterjesztéseinek véle�
ményezésében, a sorsuk javítá�
sára irányuló szakszervezeti ál�
láspont kialakításában.

A posta gazdálkodásának jellemzői

A félidős beszámoló vitája so�
rán tagságunk egyöntetűen ál�
lást foglalt abban, hogy a pos�
tás dolgozóknál az élet- és mun�
kakörülmények javításának 
alapja változatlanul a hírközlési 
infrastruktúra elmaradottságá�
nak a felszámolása. Ezért az ak�
cióprogramban megfogalma�
zódtak azok a célok, amelyek 
szakszervezetünk konkrét fel�
adatait jelentették a vállalati 
gazdálkodás és a foglalkoztatás�
politika területén.

1989-ben folytatódott a köz- 
gazdasági szabályozórendszer 
továbbfejlesztése. Egységes, 
szektorsemleges adóztatási 
rendszer lépett életbe, melyen 
belül a postaforgalom jelentős 
(80 százalékos) adókedvez�
ményt kapott. Az anyagi érde�
keltség új rendszere a bérsza�
bályozást a nyereségadózási 
rendszer szerves részévé tette, 
úgy, hogy a bértömeg növeke�
désének adómentessége a hoz�
záadott érték növekedési üte�
mének a függvénye. Ez a bér�
es jövedelemszabályozás a Ma�
gyar Posta és szakszervezetünk 
részére is nagyobb szabadságot 
adott a szükséges fejlesztési for�
rások megteremtése és a bérfej�
lesztés közötti arányok megálla�
pításában.

így az elmúlt esztendei bér- 
fejlesztés — a népgazdasági 
szintű bérszabályozás feltételei�
ben bekövetkezett változások, 
valamint az 1988. októberi el�
nökségi határozat figyelembe�
vételével — már magában hor�
dozta a „béralku"- rendszer 
kezdeti jegyeit is.

A központi vezetőség ezt a fe�
lelősséget átérezve alakította ki 
véleményét az 1989. évi gazdál�
kodási tervről, és hangsúlyozta, 
hogy partnerek kívánunk lenni 
egy jobb posta kialakításában. 
Ugyanakkor a postás dolgozók 
bérelmaradása, az egyre nehe�
zedő életkörülmények miatt a 
központi vezetőség a nagyobb 
bérfejlesztés érdekében vállal�
ta, hogy az állóeszköz-fejlesztés 
visszafogása mellett a szociális 
beruházások tervezett mértékét 
is csökkentsék 70 millió forint�
tal.

A Magyar Posta Központja a 
vállalati jövedelem- és bérsza�
bályozás elemeit a központi ve�
zetőség egyetértésével közvetí�
tette a középfokú postaszervek�

hez. Emellett a kv határozatban 
hívta fel a figyelmet a belső tar�
talékok feltárására, az eredmé�
nyesség javítására a minél na�
gyobb bérfejlesztés elérése cél�
jából.

A középfokú postaszervek el�
múlt évi bérszabályozásában 
továbbra is helyet kapott a for�
galmi létszámhoz kötött relatív 
bérszabályozás, amelynek erő�
sen differenciált létszámhelyzet 
lett a következménye a kis- és a 
nagyhivataloknál.

Ez a dolgozókat túlzott mér�
tékben megterhelte, ami a szol�
gáltatások minőségét is kedve�
zőtlenül befolyásolta. A közép- 
és nagyhivatalok forgalmi lét�
számának drasztikus csökken�
tése és az idén bevezetett bértö�
meg-gazdálkodás számos posta- 
hivatalban további feszültséget 
okoz.

Az 1988 októbere óta eltelt 
időszakot végigkísérte az egész 
postástársadalmat érzékenyen 
érintő átszervezés, szervezet�
korszerűsítés. A távközlés terü�
letén keletkezett több évtizedes 
elmaradás felszámolására a 
KÖHÉM és a Magyar Posta 
szakemberei csomagtervet ké�
szítettek, melynek részei: a táv�
közlés- fejlesztési program, az 
új postatörvény és a posta 
szervezeti, működési rendjének 
korszerűsítése.

A több lépcsőben átadott ja �
vaslatokat, terveket az elnök�
ség. a központi vezetőség és az 
országos titkári értekezlet véle�
ményezte. Tagságunk vélemé�
nyét és érdekeit képviselve ha�
tározottan kiálltunk amellett, 
hogy a csomagtervet szigorú 
időrendi sorrendben szabad 
csak megvalósítani. Egy elfo�
gadott távközlés-fejlesztési 
programnak szabad alárendelni 
az új postatörvényt és a szerve�
zetátalakítást. Ismert kormány�
zati problémák miatt ezt nem 
sikerült elérni. Az elmúlt év vé�
gén csak a szervezet átalakítá�
sára tett miniszteri javaslatot 
fogadták el, valamint a jelenlegi 
postatörvény módosítását. Az 
általunk elsődlegesnek ítélt táv�
közlés-fejlesztési program je�
lenleg még csak a minisztériu�
mi kollégiumnál van, és megva�
lósításának feltétele az új posta- 
törvény is, mely csak az év má�
sodik felében kerülhet az Or�
szággyűlés elé.

Elosztáspolitika

A postás dolgozók évtizedes 
bérlemaradásának felszámolá�
sáért folytatott harc eredmé�
nyes lezárása vált a bérpolitika 
alapkérdésévé. A tudatos küz�
delem első eredményeként 
1988. október 1-jével 300 millió 
forintos adómentes rendkívüli 
bérfejlesztést hajthatott végre a 
Magyar Posta. Ennek értékét 
növelte, hogy olyan időpontban 
lehetett megvalósítani, amikor 
szinte valamennyi szolgáltatási 
ágazat hasonlóan súlyos bér�
gondokkal küzdött. A felosztás 
bérpolitikai elveinek kialakítá�
sánál az elnökség következetes�
ségének eredményeként vala�
mennyi középfokú postaszerv 
azonos. 4.95 százalékos bérfej�
lesztéssel számolhatott.
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1989-ben az első fejezetben 
már bemutatott és a végered�
ményében sikeresnek ítélt bér�
alku hosszú előkészítő folyama�
tában az elnökség és a kv mel�
lett részt vett az országos alap- 
szeivi titkári értekezlet, vala�
mint a kv több munkabizottsá�
ga is. A többszörös érdekegyez�
tetés eredménye volt, hogy az 
előteivben még csak 6-7 száza�
lékkal szereplő mérték végül is 
13 százalék körüli szinten való�
sult meg. A felhasználásban 
irányadó bérpolitika kialakítá�
sánál á  korábbi évekhez hason�
lóan a végrehajtó szerveknek 
széles mozgásterük volt.

A bérelmaradás kompenzálá�
sáért folytatott kitartó küzde�
lem eredményeként 1990. janu�

ár 1- jével összességében 20 szá�
zalékos adómentes bérfejleszté�
si lehetőséget kaptak a szerve�
zetileg ugyanezen időponttal 
önállóvá vált jogutód vállala�
tok, szervezetek. Ezt az ÓÉT 
döntése szerint a mindenki által 
ismert differenciálással hasz�
nálhatták fel.

Az elnökség az új vállalati ta �
gozódáshoz igazodóan szakmai 
bizottsági tagokkal kiegészítve 
külön-külön tárgyalta a vállala�
tok ez évi bérfejlesztési elképze�
léseit. Állásfoglalásait is ennek 
megfelelően tette meg.

A Posta Vállalat esetében az 
elnökség a 25 százalékos bérfej�
lesztést úgy vette tue... másul, 
hogy a közszolgáltatókéi t ka�
pott további 16 százalékos adó�
mentes lehetőséget a bérlema�
radás újratermelődésének meg�
akadályozása végett minél na�
gyobb mértékben használja ki. 
A Távközlési Vállalat esetében 
a 30 százalékos bérfejlesztés 
mellett hasonló megfontolás 
alapján 1990-ben további 10 
százalékos bérfejlesztést tartott 
szükségesnek.

A Magyar Műsorszóró Válla�
latnál a bérlemaradás kompen�

zálásával együtt 30 százalékos 
bérfejlesztés felosztására került 
sor a végrehajtó egységek át�
lagkeresete szerinti megoszlás�
sal.

A bértárgyalások során meg�
fogalmazódott bérpolitikai el�
vek szinte a teljes beszámolási 
időszakban eleget tettek annak 
az igénynek, hogy a felosztás�
ban a végrehajtandó egységek 
minél nagyobb szabadságfok�
kal rendelkezzenek. Elősegítve 
ezzel a munka szerinti elosztás 
elvének érvényesülését, a telje�
sítmények és a keresetek közöt�
ti nagyobb összhang megte�
remtését, az eltorzult bérará�
nyok rendezését.

Tekintettel arra, hogy a pos�
tai bérrendszer bérszerkezet 
ezzel szemben sok esetben egy�
fajta objektív gátként van jelen, 
a bérfejlesztések során a bérpo�
litika mindig hangsúlyozta az 
alapbérnövelés fontosságát. Ma 
egyértelműen látszik, hogy az 
alapbér, a főmunkaidő becsüle�
tének helyreállítása szempont�
jából szükség van a bérszerke�
zet gyökeres megváltoztatásá�
ra. A bértömeg-gazdálkodásra 
való áttérés kezdeti tapasztala�
tai is ezt az igényt erősítik.

terv
(ezer forintban)

tény

1986
1987
1988
1989

968 950 
1 146 544 
1 441 900 
1 653 400

998 224 
1 192 638 
1 280 260 
1 517 400

103
104 
88,9 
91,8

Kollektív szerződés, 

törzsgárdaszabályzat

Az 1986—90. évekre megkö�
tött kollektív szerződés és an�
nak módosításai rugalmasan 
tettek eleget a vele szemben 
megfogalmazott igényeknek.

A félidős beszámoló óta, és 
különösen az önálló vállalatok�
ká, gazdasági társaságokká va�
ló átszervezést követően a ksz 
szerepe jelentősen felértékelő�
dött. Ez nem véletlen, hiszen 
mind a munkavállalók, mind a 
munkáltatók részéről egyre erő�
teljesebben jelentkeznek a ksz- 
ben megfogalmazódó garanciák 
iránti igények.

A félidős beszámoló óta eltelt 
időszak jelentősebb módosítá�
sai:

— a 40 órás munkahét általá�
nossá tétele, melyet a posta 
önerőből, és az elnökségi állás- 
foglalásnak megfelelően függe- 
léki hatáskörrel oldott meg;

— a bérlemaradáshoz hason�
lóan több évtized után végre 
két lépcsőben módosultak a na�
pidíjak, részben ugyancsak füg- 
geléki hatáskörrel;

— sor került a korábban üte�
mezett pótlékok karbantartásá�
ra:

— a munkaverseny központi 
és ágazati szabályozása meg�
szűnt, melynek végső következ�
ményeként munkahelyi szinte�
ken is fokozatosan felhagytak a 
versenyformák további élőn 
tartásával;

— lényeges megállapodás 
született a dolgozóknak a veze�
tésben való részvételét szabá�
lyozó kérdéskörökben, tekintet�
tel a Munka Törvénykönyvé�
nek a módosítására, valamint 
az ide vonatkozó Mt — SZOT 
együttes határozat hatályon kí�
vül helyezésére. A megállapo�
dás értelmében 1989-ben a ha �

tályban levő postai szabályozás 
maradt érvényben, azzal, hogy 
a kérdéskört a szervezetmódo�
sítás munkálataival egyidejűleg 
az új ksz-ek fogják rendezni, a 
dolgozók által — a választások 
során — adott meghatalmazá�
sok alapján.

A törzsgárdaszabályzat fejlő�
désének jelentős, a ddlgozók 
túlnyomó többségének lelkes 
támogatását élvező állomása 
volt a Postás Hűség Alapítvány 
létrehozása.

A Magyar Posta átszervezé�
sével létrejött új szervezetek 
önállóan jogosultak kollektív 
szerződés kötésére. Ezek előké�
szítése, vitája, elfogadása és ha�
tályba léptetése hosszabb időt 
vesz igénybe. A jogutódok je�
lenleg az előkészítési fázisnál 
tartanak. Visszaigazolódni lát�
szik az a szakszervezeti megíté�
lés, hogy a szakmákat és a 
szakszervezetet ezen időszak�
ban terhelő más irányú felada�
tok nem minden jogutód eseté�
ben teszik lehetővé az új ksz-ek 
június 30-i hatályba léptetését. 
Helyes volt tehát a központi 
vezetőség állásfoglalása alap�
ján a hatályosság 1990. decem�
ber 31-ig szóló kiterjesztése.

Az új ksz-ek megkötését be�
folyásoló tényező a sorrendiség 
kérdése is, amely nem lehet 
más, mint:

— először az ágazati ksz ke�
retszerződés megkötése vala�
mennyi utódvállalatra és szerv�
re kiterjedően,

— utána vállalati ksz-ek kö�
tése a szakmai szakszervezetek 
és a jogutódvállalatok között,

— majd a függelékek meg�
kötése az egyes vállalatok igaz�
gatóságai és területi szakszer�
vezeti szervei között.

Szociális ellátás

A szociális biztonság a demok�
rácia alapja, fontos, alapvető 
emberi jog. A szakszervezetek 
sok étvizedes követelése, hogy 
a társadalom minden állampol�
gára számára esélyegyenlősé�
get teremtsenek az átlagos élet�
vitelhez, amely lehetővé teszi az 
otthonteremtést, alapot nyújt a 
családalapításhoz, és megte�
remti a gyermeknevelés feltéte�
leit, majd az öregkor biztonsá�
gát.

Az állami szociálpolitika leg�
nagyobb hiányossága, hogy 
nem alakult ki a társadalom 
egészét átfogó szociálpolitikai 
koncepció, amely garantálná az 
esélyegyenlőséget az állampol�
gárok számára, az úgynevezett 
szociális védőháló beiktatásá�
val. Mindezek hiányában a gaz�
daság terheinek túlnyomó több�
sége a lakosságra hárul, a kom�
penzálás pedig igen szűk körű.

Az állam a terhek másik felét 
a vállalatokra rója. így a válla�
latok teherbíró képessége be�
szűkül, nem tudják értékén 
megfizetni a munkaerőt, és az

infláció következtében nehezen 
tartható vagy csökken a szociá�
lis ellátásra fordítható összegek 
reálértéke.

A vállalati szociális ellátás te�
rén tett intézkedések egy része 
— szükségszerűen — az orszá�
gos hiányok betöltésére irá�
nyul. (Például: az állam szinte 
teljesen visszavonult a bérlaká�
sok építéséből.)

A kialakult helyzetben igen 
nagy fontosságú a vállalati szo�
ciálpolitikai tevékenység,
amelyre a Postások Szakszerve�
zete a beszámolási időszakban 
kiemelt gondot fordított. A cé�
lok elsősorban a dolgozók élet- 
és munkakörülményeinek javí�
tására irányultak, ami reálérté�
kű szintentartást és egyes terü�
leteken (például: üdültetés)
színvonal-emelkedést, férőhely- 
bővítést is jelentett. A rendkí�
vül gyorsan növekvő költségek 
mellett ez igen jelentős forráso�
kat köt le a vállalatnál.

A középtávú szociálpolitikai 
terv teljesítése a következőkép�
pen alakult:

A postai és távközlési dolgo�
zók szociális ellátására az el�
múlt időszakban a kiegyensú�
lyozott fejlődés, az országos át�
lagot meghaladó színvonal volt 
a jellemző, amely azonban az 
utóbbi két évben megtorpant, 
így a terv nem teljesült. Az el�
maradás elsősorban a fejleszté�
si forrásnál, valamint a jóléti és 
kulturális költségek felhaszná�
lásánál mutatkozik. Néhány 
szociális, kulturális beruházás 
elhúzódása jelentős fejlesztést 
érint, így például: a 200 fős bu�
dapesti női szálló, a 100 férőhe�
lyes soproni családos üdülő, va�
lamint a PSE tornacsarnokának 
az építését. A dolgozók életkö�
rülményeit javítandó létesítmé�
nyeknél sokszor merült fel 
gond az előkészítéssel, valamint 
a határidők megtartásával.

Az önálló nagyvállalatok ki�
alakulásának következtében a 
középtávú tervet nehezebb ma�
radéktalanul végrehajtani. 
A megkezdett fejlesztések, re�
konstrukciók befejezése (példá�
ul: a Benczúr utcai Postás Mű�
velődési Központ) is pénzügyi 
nehézségekbe ütközik.

Szakszervezetünk részéről 
határozott igényként merül fel, 
hogy a szociális beruházások az 
eredetileg kitűzött céloknak 
megfelelően valósuljanak meg.

A Magyar Posta átszervezése 
kapcsán megállapodás jött létre 
a nagyvállalatok vezérigazgatói 
és a Postások Szakszervezeté�
nek főtitkára között arról, hogy 
minden jogutód vállalat dolgo�
zóinak legalább a bázisszintű 
ellátást garantálják. Kötele�
zettséget vállaltak a szakveze�
tők arra is, hogy az új vállala�
toknál a működőképesség felté�
teleit úgy határozzák meg, hogy 
azok legalább a bázisszintű szo�
ciális ellátásra fedezetet nyújt�
sanak.

Ha figyelembe vesszük eddi�
gi eredményeinket, az ellátás 
színvonalát, akkor elmondhat�
juk, hogy van mit félteniük a 
dolgozóknak. Szakszerveze�
tünknek eltökélt szándéka és 
törekvése, hogy a szociális ellá�
tásban nem enged visszalépést.

Különösen nagy gondban 
vannak a finanszírozás terén az 
újonnan alakult kft.-k, egyesül 
lések és az alapítványok.

Az 1990. évi szociális tervek 
kialakítása és jóváhagyása csak 
a szakszervezeti testületekkel 
egyetértésben történhet. E jog�
kör gyakorlására törvényi ga�
ranciánk van. Ez nagy felelős�
ség és egyben lehetőség is szá�
munkra a hírközlési dolgozók 
erőteljes érdekvédelmében és 
szociális biztonságának megtar�
tásában.
Lakástámogatás

Tovább nehezedtek a lakás�
hoz jutás feltételei. A megépülő 
lakások száma egyre csökken, a 
lakások ára ugrásszerűen nö�
vekszik. Az egyre magasabb 
áron vásárolható telkek, az épí�
tőanyagok árának követhetet�
len emelkedése, az OTP igen 
magas és évente emelkedő ka�
matfeltételei a fiatal házasok, 
gyermekesek lakásgondjainak 
megoldását — a társadalmi mi�
nimum körüli munkabérből — 
teljesen kilátástalanná teszik. 
A lakásárak növekedését figye�
lembe véve a munkáltatói ka�
matmentes kölcsön feltételei 
módosultak, a kölcsön felső ha �
tára emelkedett. A munkáltatói 
támogatás azonban az emelke�
dő lakásárakkal nem tudott lé�
pést tartani.

A kölcsönöket a postaszervek 
körültekintően a legrászorul- 
tabbaknak ítélték oda, de még 
a kiemelkedő támogatási összeg 
ellenére sem sikerült az igénye�
ket az elmúlt években teljesen 
kielégíteni.

1985-től több tanáccsal voltak 
tárgyalások, melyek eredmé�
nyeként mintegy száz lakás ve- 
vőkijelölési jogát kapta meg a 
posta. A lakások átadása folya�
matosan történik. Az igények�
hez képest a lehetőség azonban 
igen szerény.

A munkáltatói lakásépítési 
támogatás a szociális feszültsé�

get enyhíti, de nem pótolja a 
sorra kieső támogatásokat.

A munkáltatói támogatás 
mértéke a következőképpen 
alakult:

1986. 1592 fő 149 109 000 Ft,
1987. 1381 fő 120 000 000 Ft.
1988. 1720 fő 177 113 000 Ft,
1989. 1484 fő 187 100 000 Ft.

Üdültetés
A tagság egyik fő igénye a 

kedvezményes üdültetés szám- 
szélű és színvonalbeli fejleszté�
se, korszerűsítése. E célok első�
sorban SZOT-tal kooperálva, il�
letve saját erőből valósultak 
meg. Ennek eredményeként — 
az eddigiek mellett — Szegeden 
6, Egerben pedig 54 férőhelyet 
vehet igénybe turnusonként a 
tagság. Mindkettő gyógyüdülő, 
nyáron családos üdülőként üze�
melnek, ilyenkor a férőhelyek 
megduplázódnak.

Sajnálattal kell megállapíta�
ni, hogy az MSZOSZ egyes 
üdülőiben romlott az ellátás 
színvonala, az épületek állaga 
és a berendezési tárgyak minő�
sége. Ennek az a fő oka, hogy 
az állami költségtérítés reálérté�
ke csökken az egyre növekvő 
infláció miatt. Ezért egyre több 
férőhelyat kell kivonni szabad 
értékesítésre a kedvezményes 
üdültetés köréből, és többször 
is emelni kellett a térítési díja�
kat. A Postások Szakszervezete 
az utóbbi két évben — a tagdíj 
terhére — hozzájárult a szak- 
szervezeti üdültetés költségei�
hez (1989-ben 2,1 millió forint�
tal, 1990-ben 1,1 millió forint-* 
tál), abból a célból, hogy a tag�
ságot ne érintse nagy mérték�
ben az árváltozás.

Az MSZOSZ Üdülési és Sza�
natóriumi Főigazgatóság a je�
lentkező gondok megoldására 
javaslatot dolgozott ki. Tagsá�
gunk megvitatta a koncepciót, 
amit végül is- nem fogadott el, 
mivel a felvázolt formában nem 
látja megoldottnak a kedvezmé�
nyes üdültetést. A tagság köré�
ben különösen nagy hangsúlyt 
kapott, hogy a kedvezményes 
szakszervezeti üdültetést, mint 
eddig elért vívmányt megőriz�
zék.

A tagság jogos követelése 
alapján már a félidős beszámo�
lás során felvetődött, hogy a 
postás üdülök kerüljenek visz-  
sza a SZOT- tól. így a hévízi, a 
boglárlellei felnőtt- és gyer�
mek-, valamint a zirci üdülők 
visszavételét indítottuk el. Üdü�
lőink helyzetét az MSZOSZ va- 
gyonelosztása során kívánjuk 
rendezni, és érvényesíteni akar�
juk eredendő jogainkat.

Vállalati üdülőinkben tartani 
tudtuk az eddigi szintet, ehhez 
azonban szükség volt a nyers�
anyagnorma, ugyanakkor a té�
rítési díjak 30 százalékos emelé�
sére. Ennek alapján természete�
sen módosítani kellett az üdül�
tetési szabályzatot is. A nyugdí�
jasok, nagycsaládosok, gyerme�
küket egyedül nevelők üdülte�
tési kedvezménye kedvezően 
változott.

Debrecenben elkészült az új 
postásüdülő, ahol turnusonként 
54 alapférőhely van. Főidény�
ben minden szoba pótágyazha- 
tó a családosok számára. Orfűn 
vízisporttelepet adtak át, ahol 8 
kétszintes, egyenként 6 sze�
mély kényelmes elhelyezésére 
alkalmas, berendezett faházban 1 
fogadják a beutaltakat. A sport�
telepen sátorozásra is van lehe�
tőség. Befejeződött a balaton- 
fenyvesi üdülő rekonstrukciója, 
és a nyári szezonra megtörténik 
a balatonszabadi gyermeküdü�
lő részbeni átépítése is.

A posta szervezeti változása 
következtében módosult a szo�
ciális juttatások, így az üdülte�
tés igénybevételének finanszí�
rozási módja. A fővárosi szociá�
lis létesítmények nagy része, 
valamint a nagyobb üdülők a 
P-T Szociális Ellátó Kft. üze�
meltetésébe kerültek. A kft. ál�
tal kialakított önköltségi árak, 
más hasonló létesítmények ára�
ihoz viszonyítva, az alapítók ál�
tal végzett többszöri felülvizs-



gálát ellenére még mindig ma�
gasak. A teljes áron való elszá�
molás az egyes szervezetek és 
az üzemeltetők között történik. 
Sajnálatos, hogy az alapítók és 
a kft. között még mindig nem 
jött létre a megállapodás, ezért 
sok a bizonytalanság. Az új ára�
kon való elszámolás érzéke�
nyen érintette valamennyi 
újonnan alakult vállalatot, de 
legfőképpen a kisebb gazdálko�
dó egységeket, alapítványokat, 
amelyek nem tudják megfizet�
ni a kft. és más üzemeltetők ál�

tal megállapított árakat. Soro�
zatosan küldik vissza a beutaló�
jegyeket, így az idén a beutal�
tak száma lényegesen csökken�
ni fog, ami ellentétes szakszer�
vezeti törekvéseinkkel. A másik 
gond az, hogy a megküldött he- 
utalójegyek egészséges mozga�
tása, átirányítása — az egyes 
vállalatok pénzügyi elkülönülé�
se miatt — jelenleg nem oldha�
tó meg.

Az üdültetésben résztvevők 
száma a következőképpen ala�
kult:

az ott dolgozók szociális és 
egészségügyi ellátása (például: 
hírlapfeldolgozó gócüzem).

A beruházási források csök�
kenése napjainkban még szorí- 
tóbb formában jelentkezik, mi�
vel a befejezetlen építkezések 
állagának megóvása is nagy ne�
hézségekbe ütközik (például) 
Szegeden a gépjármű szállítási' 
üzem új telephelye.)

A baleseti helyzet alakulásá�
ban lényeges változás nem volt. 
A három napon túl gyógyuló 
baleseti sérülések azonos szin-

SZOT Vállalati Üzemi Külföldi összesencsere

1986 10 688 7627 7090 359 25 764
1987 10 097 7890 7190 359 25 536
1988 9 913 7660 7460 309 25 358
1989 10 811 9127 7490 310 27 738
1990 (kiosztott) 10 867 8900 7500 307 27 574

A külföldi csereüdültetések 
keretében — a központilag 
szervezett utakra — évente 
mintegy 310-350 dolgozó utaz�
hat külföldre, ami jó alkalom a 
személyes találkozásokra, egy�
más életének, munkájának 
megismerésére.

Munkahelyi étkeztetés

A munkahelyi étkeztetésben 
résztvevők száma — mint az a 
táblázatból is kitűnik — folya�
matosan növekszik, s egyre 
több dolgozó számára teremtet�
nék meg a kulturált és egészsé�
ges táplálkozás körülményeit. 
A nyersanyagok árának emel�
kedését folyamatosan figyelem�
mel kísértük, s a munkáltatóval 
közösen igyekeztünk megfelelő

nyersanyagnorma kialakításá�
ra, minden esetben a munka- 
vállalói érdekek szem előtt tar�
tásával, egyrészt vállalati, más�
részt dolgozói térítésemelkedés�
sel.

Az utóbbi időben egyre éle�
sebben vetődik fel az igény 
olyan munkavállalók részéről, 
akik munkakörüknél fogva, il�
letve lehetőség hiányában, 
vagy egészségi állapotuk miatt 
a szervezett étkeztetést nem 
tudják igénybe venni. Jogosnak 
tartjuk azokat az igényeket, 
hogy minden dolgozó számára 
nyújtsanak étkezési hozzájáru�
lást, s a gazdasági, pénzügyi 
lehetőségek \ ismeretében szor�
galmazzuk a megoldást, mivel 
ennek jogszabályi feltételei 
megvannak.

1986 1987 1988 1989

Saját üzemi konyhán 
étkezők száma 
Idegen helyen étkezők 
száma

12 949 14 113 19 861 16 263

12 451 17 851 15 399 19 418

Összesen 25 400 31 964 32 260 35 681
Az üzemi étkeztetésre for�
dított költségek (E Ft) 148 471 172 211 183 314 182 149

Munka- és egyenruha- 
ellátás

A munkaruha-ellátás a szer�
veknél dinamikusan fejlődött, 
új munkakörökkel bővült az 
igénybevevők köre, indokolt 
esetben egyes munkaköröknél 
viszont csökkent a kihordási 
idő. Kedvezőnek tartjuk, hogy a 
korábbi évekkel ellentétben bő�
vült a munkaruhák választéka, 
javult a minőség, egyszerűsö�
dött a beszerzési lehetőség.

A szolgálati egyenruha nap�
jainkban is betölti szerepét, a 
viselők kedvelik, a közönség 
megszokta és elismerte. Az idő�
közi változtatások a viselők jo�
gos igényeit kielégítették.

Segélyek, 
nagycsaládosok, 
idősek támogatása

A jelenlegi gazdsági körülmé�
nyek között az anyagi támoga�
tásra szorulók száma növek�
szik, az alapszerveknek egyre 
nagyobb gond az érdemi támo�
gatás.

A nagycsaládos-segély felté�
telrendszere 1985-berl,
1987-ben és 1989-ben központi 
rendelkezés alapján kedvezően 
módosult. Az 1989-es módosítás 
keretszabály, mely a jövedelem 
felső határát, a gyermekenkénti 
minimum összegét határozta 
meg. A rászorultság, a szociális 
helyzet és a családi körülmé�
nyek alapján a területi és a'he �
lyi szakszervezeti bizottságok 
döntöttek a támogatás mértéké�
ről. A helyi szabályozások az 
anyagi lehetőségek függvényé�
ben készültek el. Tapasztala�
tunk szerint kedvezően szabá�
lyozták a feltételeket, de igen 
nagy a területi szóródás. Igaz�
gatóságonként egy-egy család 
támogatása 1000 és 3000 forint 
között szóródik.

Az idősek anyagi támogatásá�
ra az alap- és középszervek na�
gyobb gondot fordítanak. Több�
éves gyakorlat alapján évente 
rendszeresen támogatják a tár�
sadalmi minimum körüli vagy 
az az alatti nyugellátással ren-

E Ft Fő

1986 18 860 21 789
1987 19 279 27 210
1988 31 610 19 177
1989 46 900 nincs adat

Ebből nagycsaládos

E Ft Gyermekek
száma

1986 11 263 8 460
1987 11 507 6 500
1988 10 836 11 294
1989 nincs adat

ten voltak, míg az ebből kivizs�
gálást igénylők száma kismér�
tékű emelkedést mutat. A  bal�
esetek súlyosságát mutató táp�
pénzes napok számában 
1988-tól lényeges emelkedés ta �
pasztalható, ami a táppénzes 
napok számításának új jogsza�
bályi módosításával függ össze, 
ugyanis 1988-tól naptári napok 
szerint kell számítani a kiesett 
időt, és így beleszámít a szom�
bat, vasárnap is. Kedvező vi�
szont, hogy a súlyos, halálos 
balesetek száma csökkent.

A foglalkozási balesetek alakulása

1986 1987 1988 1989

Három napon túl keresőképte�
lenséget okozó balesetek száma 1 176 1 167 1 091 1 099
Ebből kivizsgálásra kötelezett
balesetek száma 784 768 758 799
Csonkulásos balesetek száma 2 — 3 2
Halálos balesetek száma 9 1(4-1) 3(4-3) 1(4-2)
Táppénzes napok száma 33 705 34 928 41 056 46 918
() = úti, egyéb . |

A környezetvédelemben fő�
ként a káros füst és gáz kibo�
csátásának csökkenését szor�
galmaztuk a gépjárműveknél. 
Munkavédelmi ellenőrzéseink 
során — a témától függetlenül 
— az egyik fő kérdésnek tekin�
tettük az érintett terület kör�
nyezetvédelmi tevékenységét. 
A postaszervek általában hasz�
nosan, a célnak megfelelően 
használták fel ez irányú pénz�
eszközeiket.

A munkavédelem, az ezzel 
kapcsolatos operatív munka 
szakmai feladat, de nem nélkü�

lözheti a szakszervezeti szervek 
és aktívák, a társadalmi mun�
kavédelmi ellenőrök érdekvé�
delmi, érdek-képviseleti mun�
káját. Ez a tevékenység a bal�
esetek vizsgálatától a helyi 
munkavédelmi szemlékig, szá�
mos területre tagozódik. Az 
alapszervek rendszeresen, év�
ről évre napirendre tűzték a 
munkavédelem különböző terü �
leteinek helyzetét, javaslatot 
tettek a hiányosságok felszámo�
lására. Általában a balesetek 
alakulásával, a balesetek mege�
lőzésével és a téli felkészüléssel 
foglalkoztak.

Jogsegélyszolgálat

delkezőket. A személyes kap�
csolattartást segítik a területe�
ken lévő nyugdíjasbizottságok. 
A támogatás nemcsak a segély�
ben, hanem a kivételes nyugdíj- 
emelés kezdeményzésében is 
megnyilvánul. Évente több száz 
nyugdíjast érintett ez a kedvező 
intézkedés. Központi felterjesz�
tés alapján szintén kezdemé�
nyezzük a nyugellátások fel-, 
emelését.

Kielégíti az igényeket a két 
szociális otthon, ahol 80 férőhe�
lyünk Van.

Üzemi segély

A Postások Szakszervezeté�
nek munkájában 14 év óta tevé�
kenyen részt vesz a jogsegély- 
szolgálat, erősítve ezzel az 
egyéni érdekvédelmet. A szak- 
szervezeti munka szerves részé�
vé vált. Létrehozásának indo�
koltságát, munkájának sokrétű�
ségét és a dolgozók mindennapi 
munkájában felmerülő problé�
mák megoldásában nyújtott se�
gítségének hasznosságát az el�
múlt évek igazolták. A dolgo�
zók bizalommal fordulnak egy�
re nagyobb számban a szak- 
szervezeti jogsegélyszolgálat�
hoz, mert munkájának színvo�
nala, a többéves tapasztalat, az 
állandó továbbképzés kellő ga�
ranciát nyújt ahhoz, hogy ver�
senyképes legyen ingyenes 
szolgáltatásával más képvisele�
ti rendszerek mellett is.

A szakszervezeti jogsegély- 
szolgálat megtartotta alapjelle�
gét, munkájának fő irányát. 
Változatlanul a munkahelyeken 
és a társadalombiztosítás terü�
letén felmerülő ügyek eredmé�

nyes és megnyugtató elintézése 
a fő cél, de számos ügyben 
nyújt segítséget egyéb terület�
ről jelentkező problémák meg�
oldásában is.

Az évek során a szolgáltatás 
olyan „szerzett joggá” formáló�
dott, hogy esetleges megszünte�
tése vagy korlátozása az egyes 
ember érdekvédelmének és ér�
dekképviseletének létjogosult�
ságát kérdőjelezné meg. Egy�
ben a szakszervezet Munka 
Törvénykönyvében előírt jogá�
nak érvényesülését is akadá�
lyozná.

A posta területén szakszerve�
zetünk mind ez ideig valameny- 
nyi munkavállaló részére meg�
teremtette e szolgáltatás igény- 
bevételének lehetőségét. Re�
mélhetőleg a posta utódvállala�
tai és egyéb önálló gazdasági 
társulásai a jövőben is változat�
lan színvonalon és tartalommal 
hozzájárulnak ahhoz, hogy va�
lamennyi dolgozó — továbbra 
is ingyen — részesüljön e szol�
gáltatásban.

(például: hobbikörök, szakkö�
rök stb.). Az önszerveződésen 
alapuló, lokális jelleget kell erő�
síteni ezen a területen is. Válto�
zatlanul a vetélkedő az a műve�
lődési forma, amelyben a postá�
sok mindig szívesen vettek 
részt.

Ma is népszerűek az alapszer�
vezetek által, szervezett külön�
böző városok kulturális, törté�
nelmi értékeinek megtekintésé�
re szervezett kirándulások. Az 
anyagi lehetőségek szűkössége, 
az infláció azonban, sajnos, szű�
kíti e lehetőségek számát is.

Az amatőr művészeti tevé�
kenységben változatlanul szín�
vonalas munkát végeznek a 
postás képzőművészek. Az 
utóbbi esztendőkben a postás 
szülők tehetséges gyermekei�
nek segítése is előtérbe került, 
elsősorban gyermekrajzpályá- 
zatok kiírásával, kiállításokkal.

A dolgozók jelentős kulturális 
bázisai a postás művelődési in�
tézmények. A budapesti Postás 
Művelődési Központ változatos 
programokkal szolgálja a mű�
velődési igényeket. Ma már 
nemcsak budapesti, hanem or�
szágos programlehetőségeket is 
hirdetnek (például: vetélkedők, 
kirándulások). A művelődési 
ház rekonstrukciója, a kiköltö�
zés sem csökkentette a munká�
juk iránti igényeket. A Postás 
Művelődési Alapítvány létreho�
zása változtatásokat igényel 
mind a tartalomban, mind a 
gazdálkodás, a szervezet struk�
túrájában.

A szegedi Postás Művelődési 
Klub eredeti székházába vissza�
költözve, megújított progra�
mokkal, színvonalas tevékeny�
séggel segíti a kulturális igé�
nyek kielégítését. A nyíregyhá�
zi Postás Művelődési Ház folya�
matosan segíti az ott élő postá�
sok művelődését. A Postások 
Erkel Ferenc Zeneiskolája a

megváltozott körülményei elle�
nére változatlanul színvonala�
san teljesíti a zenei képzésben 
vállalt feladatát.

A szakszervezeti könyvtárak 
száma, a személyi és tárgyi fel�
tételek az elmúlt esztendőkben 
lényegesen nem változtak. 
A postai szervezetkorszerűsítés, 
a szakszervezeti könyvtárak 
megváltozott anyagi helyzete á 
könyvtárhálózat további lehető�
ségeinek konkrét áttekintését 
igényli. Fontos, hogy a kevés 
szabadidővel rendelkező, anya�
gi nehézségekkel is küzdő pos�
tások olvasói igényét á 6 önálló 
könyvtár és a mintegy 120 letéti 
könyvtár útján változatlanul 
biztosítsuk.

Az országban mintegy 24 
postás ifjúsági klub (szabadidő- 
központ) működik, amelyek 
változatos szórakozást, időtöl�
tést nyújtottak a postás dolgo�
zóknak. Munkájukat időközön�
ként megrendezett tanácskozá�
sokkal, módszertani tanácsok�
kal segítjük.

A szakszervezeti tagság okta�
tásában az intézményes, rend�
szeres politikai oktatást felvál�
totta a tagság igényeire épülő, a 
tagság érdeklődésével találko�
zó, a vitás kérdéseket tisztázó 
párbeszéd. A napi politikai és 
gazdasági, különös tekintettel 
belső életünkre vonatkozó kér�
dések (például: szervezetkor�
szerűsítés). előadások iránti ér�
deklődés volt a legnagyobb.

A szakszervezeti tisztségvise�
lők képzését az elmúlt két esz�
tendőben már valamennyi vá�
lasztott szakszervezeti testület 
saját hatáskörben oldotta meg. 
Az alap- és középszervi testüle�
tek a titkárok képzésén túl a té�
mák, feladatok időszerűségét 
alapul véve szerveztek egy-két 
napos tanfolyamokat (például: 
szvb-elnökök, gazdasági, üdül�
tetési felelősök stb. részére).

Információ és tájékoztatás

Kultúra és közművelődés

Munkakörülmények,
munkavédelem

Általában javultak a dolgo�
zók munkakörülményei, csök�
kent a veszélyes és ártalmas 
munkahelyeken foglalkoztatot�
tak száma. Míg 1988-ban mint�
egy 15 000 postás dolgozó volt 
ilyén kedvezőtlen helyzetben, 
addig ez a szám 1989 végére 
í l  000-re csökkent. Az elmúlt 2 
évben azonban kedvezőtlen je�
lenségeket is tapasztaltunk. 
A beruházási források szűkülé�
se érezhetően kedvezőtlen ha�
tással volt a távközlés és a pos�
taforgalom területén foglalkoz�
tatott munkavállalókra. Keve�
sebb postahivatal és műszaki 
létesítmény korszerűsítése tör�
tént meg. Az új létesítmények�
ben sem mindenütt valósult 
meg az elvárható színvonalon

Az eltelt időszak olyán gazda�
sági és társadalmi változásokat
hozott, amelyek szinte gyökere�
sen érintették a postás dolgozók 
életmódját is. Ezek lényegileg 
befolyásolták a művelődésben, 
a szabadidős programokban 
történő részvételt, a munkahe�
lyi művelődési munka szervezé�
sének rangsorolását.

A művelődési munkában, a 
munkahelyi művelődési lehető�
ségek tartalmában valószínűleg 
sokáig tendenciaként jelenlevő 
vonások a következőkben ösz- 
szegezhetők:

— a megélhetési gondok nö�
vekedésének, a művelődés nö�
vekvő terheinek a lakosságra 
történő áthárítása következté�
ben a művelődési igény egyre 
inkább háttérbe szorult;

— az anyagi lehetőségek 
igen jelentős mértékű vissza�
esése komoly mértékben csök�
kentette a szabadidő közösség�
ben való eltöltésének igényét. 
Előtérbe kerültek az egyéni, a 
szűkebb körű, az előbbieknél 
olcsóbb, vagy anyagi kihatások�
kal alig járó szabadidős progra�
mok (rádiózás, televíziózás, csa�
ládi kirándulások);

— veszített jelentőségéből a 
művelődés hagyományos tar �
talma, az érdeklődés a munká�
ban, a magánéletben hasznosít�
ható ismeretek megszerzése

iránt nyilvánult meg. (Jelentős 
az idegen nyelvek és a számí�
tástechnika elsajátítása iránti 
igény.)

— A dolgozók kevés szabad�
idejükben a ma még különböző 
formákban támogatott, az 
egyén számára olcsón elérhető, 
a munkahelyre vitt előadáso�
kat, sorozatokat, szabadidős 
programokat látogatják szíve�
sen.

A meglévő nehézségek elle�
nére, az e ..területen dolgozó 
tisztségviselők, aktivisták, szak�
emberek munkájának köszön�
hetően lényegében sikerült 
szinten tartani a közművelődé�
si tevékenységet. Különös erő�
feszítést igényelt a munka 
anyagi támogatásának reálérté�
ken történő megőrzése,, ami ed�
dig a postán megnyugtató volt. 
Művelődési intézményeink álla�
mi támogatásának növelésére, 
reálértékének megőrzésére 
azonban nincs kellő garancia. 
Szükséges, hogy a művelődés 
anyagi terheinek a lakosságra 
való áthárításának növekvő 
tendenciáját megállítsuk, szor�
galmazzuk az állami támogatá�
sok reálértéken való tartását.

Az eddigi tapasztalatok azt 
támasztják alá, hogy folyama�
tos művelődés csak munkahe�
lyi, alaps^ervezeti keretben, 
művelődési intézményben volt

Az eltelt időszak rohamos 
változásainak következtében az 
információs és tájékoztató tevé�
kenységnél a gyorsaságra és a 
pontosságra helyeződött a 
hangsúly. Különösen erős 
igényként jelentkezett ez a pos�
tás dolgozóknál az átszervezés�
kor, továbbá a szakszervezeti 
választások időszakában.

Az alapszervezetek írásos in�
formációs jelentései egyre erő�
teljesebb és kritikusabb hang�
nemben fogalmazódtak, függet�
lenül attól, hogy országos, terü�
leti vagy helyi (hivatali, üzemi) 
problémákról volt szó. Gondot 
jelentett viszont, és a feladatok 
megoldását késleltette, hogy 
központi intézkedéseket vártak 
az érdekeltek olyan esetekben 
is, amikor azokat helyben is 
meg lehetett volna oldani. 
A központi összesítő a postás 
dolgozók nagyobb rétegeit érin�
tő kérdésekben igyekezett hű 
képet adni, és feltárni az állami, 
szakszervezeti és szakmai intéz�
kedések fogadtatását. Érezhető 
azonban, hogy az írásos infor�
mációs jelentések a jelenlegi 
formájukban már nem felelnek 
meg az igényeknek. A megúju�
ló szakszervezet munkájában 
akkor lesznek hasznosíthatók a 
jelentések, ha azokat tartal�
mukban és formájukban is 
megváltoztatjuk. A tagság jo�
gos igénye volt a rendszeres és 
pontos tájékoztatás. Egyre ke�
vésbé fogadták el a felszínes 
magyarázatokat.

A postás dolgozók egészét 
érintő kérdésekben éltünk az 
országos napilapok által nyúj�
tott lehetőségekkel, a sajtótájé�

koztatás módszerével. A pon�
tosság és hitelesség érdekében 
központi kiadványokat, röpla�
pokat készítettünk.

A Postás Dolgozó az elmúlt 
években igyekezett a minél tel�
jesebb és minél gyorsabb infor-: 
mációtovábbításra. A lap a ma�
ga havonta több mint 30 000-es 
megjelenésével a hírközlés te�
rületén magasan a legnagyobb 
példányszámú újság.

A kongresszusokat követően 
— várhatóan júliustól — a lap 
szerkezetében, küllemében és 
tartalmában változtatást terve�
zünk, a hírközlési dolgozók szö�
vetségének összetételétől füg�
gően. Emellett a kiadói tevé- 
kanységet is saját hatáskörben 
végezzük, ami tetemes költség�
megtakarítást eredményez.

Az elnökségi tájékoztatót az 
igazgatósági szakszervezeti tes�
tületek tagjai ismerték és hasz�
nosították elsősorban. A tszb-k 
írásos tájékoztatói rendszeres�
ségükkel megfelelően segítet�
ték a folyamatos tájékoztatást.

Az alapszervezeteknél az írá�
sos tájékoztatás nem volt jel�
lemző. A testületi ülései? napi�
rendi pontjai is inkább szóbeli 
előterjesztésként hangzottak el. 
A munkahelyeken a szóbeli tá�
jékoztatást, a közvetlen emberi 
kapcsolatokat tartották fonto�
sabbnak. A körzeti szakszerve�
zeti bizottságoknál elterjedt 
módszerré vált a távbeszélőn 
való tájékoztatás, ami a feltéte�
leket figyelembe véve elfogad�
ható, hátránya viszont, hogy ki�
zárja a közvetlen kontaktus le�
hetőségét.

Testnevelés és szabadidősport

A Postások Szakszervezete az 
elmúlt időszakban igen nehéz 
körülmények között, de ered�
ményesen végezte a tömegspor- 
tot.irányító és szervező munká�
ját. A családoknak egyre nehe�
zebb fenntartaniuk életszínvo�
nalukat. Komoly erőfeszítése�
ket kell tenniük abból a célból, 
hogy a létfenntartásukhoz 
szükséges jövedelmet — akár 
szabadidejük rovására is — elő�
teremtsék. A postásoknál is 
egyre kevesebb idő jut a testi 
regenerálódást elősegítő rend�
szeres sportolásra.

A nehézségek ellenére azon�
ban, főleg a kevés költséget 
igénylő programokon szívesen 
vettek részt szakszervezetünk 
tagjai és a családtagok. Ilyenek 
például a különböző természet-  
járó túrák, kirándulások, ame�
lyeken évente 11 000-12 000- 
en voltak. Az országos postás 
természetbarát találkozókra
(Sopronba, Debrecenbe, Buda�
pestre és Salgótarjánba) alkal�
manként 600—700-an látogat�
tak el. Postásvonattal évente 
két alkalommal 1500—2000-en 
kirándultak. —*■
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A postás üzemi bajnokság�
ban Budapesten és vidéken 
több mint 4000-en szerepeltek. 
A sportágak közül a kispályás 
labdarúgás a legnépszerűbb, de 
például Szegeden a tekében, 
Debrecenben pedig atlétikában 
és a sakkversenyeken indultak 
sokan.

Rendszeresen 10 000—
12 000-en sportolnak.

Budapesten, majd Pécsett és 
Szegeden szervezett nyári 
sportnapközikben 1000—1500 
gyermek ismerkedhetett meg a 
különböző' sportágak alapele�
meivel.

A postás sportnapok a tag�
ság által igényelt, és hagyomá�
nyos rendezvényeink közé tar�
toznak. Sajnos, 1989-ben a

I

Szakszervezetünk nemzetkö�
zi tevékenységét — a korábbi 
esztendőkhöz képest — bonyo�
lultabb, ellentmondásosabb kö�
rülmények között végeztük. 
A nemzetközi feszültség fokoza�
tos enyhülése, a világpolitiká�
ban végbemenő kedvező folya�
matok, Magyarország nyílt kül�
politikája növekvő igényeket tá �
masztott nemzetközi tevékeny�
ségünk iránt, amelyben nagy 
szerepet játszik a postán, nem 
utolsósorban a szakszerveze�
tünknél az utóbbi esztendők�
ben lezajló folyamat, dinamikus 
változás.

A kedvező lehetőségek, kere�
tek jó alkalmat adtak arra, hogy 
a hazai feladatainkra koncent�
rálva olyan témaköröket tekint�
sünk át kellő mélységben, s a 
témától függően folyamatosan 
hasznosítsunk, mint például:

— a távközlésfejlesztés, a 
foglalkoztatás, a szakképzés, át�
képzés;

— a postai monopólium oldá�
sa, a postaigazgatóságok átszer�
vezése, a piaci verseny;

— a postatörvény;
— a sztrájkjog a postai és 

távközlési szolgálatokban;
— a szakszervezeti törvény 

alkalmazása;
— a kollektív szerződések, 

kollektív tárgyalási jog;
— a postai bértárgyalások 

módjai stb.
A közép- és kelet-európai or�

szágokkal kapcsolatos nemzet�
közi munkánk irányultsága, 
tartalma — különösen az utób�
bi két-három esztendőben — 
módosult. A kapcsolattartást a 
tényszerű és konkrét témákban 
zajló tapasztalatcserék, a nyitot�
tabb véleménycserék, az 
együttműködés hatékonyságá�
nak a növelése, s mindezek ér�
dekében az írásos információk 
gyakoribb cseréje, felhasználá�
sa, valamint a rövid időtartamú 
konzultációk jellemezték.

Az európai tőkés országok 
szakszervezeteivel a vezetői 
szintű delegációcserék, a kétol�
dalú megbeszélések, a tisztség- 
viselők részére szervezett sze�
mináriumok egyrészt a kapcso�
latok megerősítését szolgálták, 
másrészt olyan tapasztalatokra 
igyekeztünk szert tenni, ame�
lyek hásznosíthatók a szakszer�
vezeti, de szakmai munkában 
is.

Tartalmi előrelépésként érté�
kelhető, hogy nemcsak osztrák 
és olasz, hanem az NSZK-beli 
postásszakszervezet kongresz- 
szusának a munkájában is. részt 
vehettünk.

Nemzetközi tevékenységünk 
egyértelműen Európa-centri- 
kus, különös tekintettel a gaz�
dasági integrációkra, a külön�
böző országokban folyó vagy le�
zajlott távközlési privatizációra, 
az ezzel kapcsolatos szakszerve�
zeti n^agatártásra.

Az Európán kívüli kapcsola�
tainkra továbbra is figyelmet 
fordítottunk, de ezek fenntartá�
sa főként az írásos információ- 
csere keretében valósult meg. 
Egy-egy esetben azonban elő�
fordult, hogy a fejlődő országok 
delegációi, amelyek közeli or�
szágokban folyó tanácskozáso�
kon vettek részt, rövid időre ha�
zánkba látogattak.

A Szakszervezeti Világszövet�
ség munkáját figyelemmel kí�
sérve tartalmi, személyi, struk�
turális megújulást szorgalmaz�
tunk. A világszövetség keretén 
belül működő Közalkalmazot-

szakmai átszervezés feladatai, 
bizonytalanságai miatt nem 
tudtuk megszervezni a kulturá�
lis és sportnapokat.

A postás sportegyesületek, 
bár egyre nehezebb anyagi 
helyzetbe kerülnek, a verseny- 
sport mellett hozzájárultak a 
szabadidősport népszerűsítésé�
hez is. Rendszeresen otthont 
adtak a különböző munkahelyi, 
területi sportvetélkedőknek, 
üzemi bajnokságoknak.

Nemzetközi sportkapcsolata�
ink főleg területi szinten fejlőd�
tek. Több sportágban volt nem�
zetközi találkozó. Bővítettük 
kapcsolatainkat Olaszország�
gal. A Nemzetközi Postás 
Sportszövetség (UISPTT) mun�
kájában folyamatosan részt ve�
szünk.

Nemzetközi kapcsolataink

tak és Rokonszakmabeli Dolgo�
zók Nemzetközi Szövetségének 
munkájában rendszeresen részt 
vállalva, tartalmi, szervezeti 
korszerűsítéseket sürgettünk és 
sürgetünk, kevés sikerrel.

A kétoldalú, de a sokoldalú 
kapcsolataink tapasztalataiból 
is egyértelműen érzékelhető, 
hogy a mai európai postai, táv�
közlési szakszervezetek többsé�
ge híve az egységes európai 
szakszervezeti mozgalomnak, 
ha vannak is kritériumok. Ép�
pen ennek figyelembevételével, 
eddigi mozgalmi tapasztalata�
ink alapján, felvetődik nemzet�
közi munkánk orientációjának 
kérdése, amelyet kongresszu�
sunk hivatott a következő idő�
szakra meghatározni.

A hazánkban megnövekedett 
idegenforgalom, a szakszerve�
zeti kapcsolatok bővülésének 
következtében több száz külföl�
di postás dolgozó, tisztségviselő 
látogat el hozzánk, akiket tájé�
koztattunk tevékenységünkről, 
a változásokról, céljainkról.

Szakszervezetünk erejéhez, 
lehetőségeihez mérten vállalt 
részt a szakszervezeti kapcsola�
tok fejlesztésében, ápolásában, 
tudatosan törekedve arra, hogy 
a hasznos tapasztalatokat, gya�
korlatot — hazai sajátosságain�
kat figyelembe véve — mun�
kánkban mielőbb hasznosítsuk, 
alkalmazzuk.

Gazdálkodás

A gazdálkodási tevékenységet 
ellátó munkatársak és társadal�
mi aktívák arra törekedtek, 
hogy a XII. kongresszuson ho�
zott határozatok végrehajtásá�
hoz a szükséges anyagi feltéte�
lek meglegyenek. Tagságunk 
érdekvédelméhez szociális, kul�
turális és sportcélú tevékenysé�
günkhöz az igények és a pénz�
ügyi lehetőségek összhangjá�
nak megteremtése volt az el�
múlt kétéves időszakban is gaz�
dasági munkánk fő feladata.

Szakszervezetünk különböző 
szintjeit figyelembe véve össz�
bevételeink legnagvobb hánya�
dát (63—66 százalék) a tagdíj- 
bevételek tették ki. Jelentős 
pénzügyi forrást képzett, első�
sorban az alapszervezeteknél, a 
szociális, kulturális és sportcé�
lokra juttatott vállalati támoga�
tás is (20—24 százalék). E két 
jogcímen elért bevétel összeg-

ezekben a beszámolási időszak�
ban szárhottevő változás nem 
következett be.

Az alapszervezeteknél válto�
zatlanul a szociális felhasználá�

sok adták a költségek legna�
gyobb hányadát. Ezen kiadási 
csoporton belül jelentőségénél 
fogva a tagdíjbevételek terhére 
fizetett segélyeket összegeztük 
(E Ft-ban):

Időszak
Intézményes

Szociális
szülési

Központi

1988

1989

1732

1754

994

977

8 316 

11 665

144

184

szerűsége meghatározta min�
den gazdálkodó szakszervezeti 
szerv lehetőségeit, a gazdálko�
dás nagyságrendjét.

Ha az összes szakszervezeti 
felhasználást tekintve nézzük 
az egyes szakszervezeti szintek 
részarányát, akkor a legna�
gyobb hányadot (58—63 száza�
lék) az alapszervezeteknél, illet�
ve az össz-szakszervezeti tag�
ság érdekében használtunk fel. 
A területi szakszervezeti bizott�
ságoknál 8 —10 százalék, a köz�
ponti vezetőségnél pedig 20 szá�
zalék volt az összes költség 
részaránya, a testületek működ�
tetési költségeivel együtt. 
A költségfelosztásból fennma�
radó 6-9 százalékot a SZOT-hoz 
fizetett hozzájárulás, valamint 
az üdülőberuházás összege te�
szi ki. Az ismertetett arányok 
1-2 százalékos eltéréssel már a 
korábbi években kialakultak,

Az 1989-ben megemelkedett 
szociálissegély-volumen azt fel�
tételezi, hogy a szakszervezeti 
bizottságok még az eddigieknél 
is nagyobb súlyt helyeztek az 
egyre nehezebb helyzetben le�
vők megsegítésére. Ehhez ter�
mészetesen hozzájárult az a 
tény is, hogy a kifizetések pénz�
ügyi feltételeit ugyanez a tag�
ság a tagdíjból megteremtette.

A területi szakszervezeti bi�
zottságok költségszintje a tag�
díj bevételi szint növekedésével 
arányosan nőtt, de lényegében 
azonos létszámellátottsággal és 
azonos szervezettel végezték a 
középszintű testületi munkák 
irányítását és alapszervezeti ko�
ordinációs tevékenységüket. Az 
összes szakszervezeti felhaszná�
lási kontingensen belül 7—10 
millió forintot tett ki a tszb-k 
működése és fenntartása, mely 
összeg a tagdíjbevétel arányá�
ban számítva 15 százalék körül 
mozgott.

A központi vezetőség felhasz�
nálásai a bevételekkel arányo�
san növekedtek (16—20 millió 
forint), de ezen belül kellett 
olyan, a kiadásokat drasztiku�
san növelő tényezőkkel számol�
nunk, mint az 1988-ban életbe 
léptetett új adórendelkezések. 
Az szja bevezetésével a bérek 
bruttósítása költségvetésünket 
terhelte, és ugyancsak nehéz�
séggel kellett szembenéznünk, 
amikor a bérköltség után fize�
tett addigi 10 százalékos tb-já- 
rulékot 43 százalékra emelték.

így a már a bruttósítás miatt 
megnövekedett költségeinket 
ezen intézkedés, sajnos, még to�
vább növelte. A kényszerű költ�
ségnövekedések ellenére az 
összes szakszervezeti költség 
megoszlásán belül a kv-szintű 
felhasználások részaránya nem 
változott, sőt az 1986/87. évi 
arányokhoz mérten — már kis-

A vagyoni helyzetünkben be�
állott változást a mellékelt táb �
lázat részletesen tartalmazza. 
Mérlegfőösszeget tekintve a nö�
vekedés 19,2 millió forint, mely�
ből a forgóeszköz-növekedés 
10,8 millió forintot tesz ki. Az 
alapszervezetek pénzügyi hely�
zete is jelentősen javult: a 6,8 
milliós forgóalap 1989. decem�
ber 3lúg 17,2 millió forintra 
emelkedett.

Mind a kv-szintű, mind pedig 
az alapszervezeti vagyongyara�
podás egyben a felelősségteljes 
és takarékos gazdálkodást is bi�
zonyítja, melyet a munkatársak 
mellett a gazdasági felelősi és 
számvizsgáló bizottsági tevé�
kenységet társadalmi munká�
ban végző aktívahálózat összes�
ségében pontosan és lelkiisme�
retesen látott el.

A Központi Számvizsgáló Bi�
zottság a gazdálkodást segítő 
ellenőrzései, észrevételei és ja �
vaslatai által elősegítette, hogy 
munkánkat pénzügyi és szám�
viteli területen is eredménye�
sen végezhettük el.

Összesítő
az alapszervezetek pénzügyi helyzetének 

változásáról

(ezer Ft- ban)

Megnevezés 1985. jan. 1. 1989. dec. Változás
_____________ ________________________31.

Pénztár 823,1 1 847,2 -I- 1 024,1

Pénzintézeti követelés 2940,1 15 214,5 +12 274,4
Tagdíjbélyeg 3011,7 — -  3 011,7,
Üdülőjegy 2033,6 5 045,5 + 3 011,9
Követelések 659,5 804,7 + 145,2

Összesen 9468,0 22 911,9 +13 443,9

Kötelezettségek 2707,5 5 733,1 + 3 025,6
Forgóalap_________________6760,5 17 178,8 +10 418,3

Összesen 9468,0 22 911,9 +13 443,9

Összesítés a szakszervezeti bevételekről és felhasználásokról

(ezer Ft- ban)

Megnevezés 1985 1986 1987 1988 1989
összeg % összeg % összeg % összeg % összeg %

Bevételek
Tagdíj (bruttó) 35 970 57,9 40 536 59,7 43 609 62,6 53 841 63,6 72 433 65,9
Központi támogatás 3 213 5,2 3 300 4,8 3 920 5,6 1 983 2,3 926 0,8
Vállalati támogatás 16 650 26,8 17 666 26.0 14 030 20,1 18 744 22,1 22 286 20,3
Egyéb bevételek ________________6 258_______ 100_______ 6 427_______ 9,5 8 122 11,7 10 149 12,0 14 222 13,0

Összes bevétel_______________________62 091 100_______ 67 929 100_______ 69 681 100_______ 84 717 100_______109 867 100

Felhasználások
Apparátus 11 947 19,4 14 097 21,4 14 083 21,8 16 167 20,0 25 782* 25,8*
TSZB-k 5 154 8,4 5 320 8,0 5 536 8,5 6 703 8,3 9 985 10,0
SZOT-nak 4 218 6,8 4 791 7,2 5 294 8,2 5 618 7,0 5 890 5,9
Üdülőberuházás 2 550 4,1 2 975 4.5 850 1,3 • 1 530 1,9 — —
Alapszervezetek szoc. 18 269 29,7 18 653 28,2 20 861 32,2 26 495 32,8 31 116 31,1
Alapszervezetek kult. 6 464 10,5 7 336 11,1 7 873 12,1 10 717 13.3 12 887 12,9
Alapszervezetek sport 3 159 5,1 3 538 5,3 3 580 5,5 3 997 5,0 4 087 4,1
Alapszervezetek egyéb 9 898 16,0 9 492 14,3 6 745 10,4 9 461 11,7 10 244 10,2

Összes felhasználás 61 559 100 66 142 100 64 822 100 80 688 100 99 991 100

Eltérés ( + , - )  +532 — +1 787 + 4  859 -  +4 029 -  +9 876

Ebből kv-nál -  44 -  8,3 -  134 -  7,5 +3 980 72.0 +3 700 91,8 +3 171 32,1
alapszerveknél +576 +108,3 +1 921 +107,5 + 879 18,0 + 329 8,2 +6 705 67,9

* Az összeg tartalmazza az 5,5 millió Ft-os ingatlanbeszerzés költségeit is. E tétel nélkül az apparátusi részarány 20.3%.

Összevont vagyonkimutatás az 1985 —1989 közötti időszakról

(ezer Ft- ban)

Eszközök 1985. I. 1. 1989. XII. 31. Különbözet Források 1985. I. 1. 1989. XII. 31. Különbség

Ingatlanok 8 796,9 23 223,2 +14 425,3 Állóeszközök alapja 10 742.7 23 040.7 +12 098,0
Berendezés és felszerelés 1 099,9 2 036,8 + 936,9 Jóléti áe. alapja 5 084.1 — — 5 084,1
Járművek 845,9 1 203,6 + 357.7 Forg.eszk. alapja 16 048.1 28 106.4 +12 058,3
Jóléti állóeszközök 5 084,1 — — 5 084,1 Jóléti készletek a. 2 618.7 — + 2 618,7
Értékcsökkenés — 3 422,9 — 3 422,9 Egyéb alapok 5 772,7 6 279,7 + 507,0
Fogyóeszközök 2 228,7 1 618,0 — 610,7 Szakszervezetünk tartozásai 1 558,8 — — 1 558,8
Egyéb készletek alapja 3 323,6 2 000,5 — 1 323.1 Egyéb elszámolások függőben 1 043.9 3 279.4 + 2 235,5
Csekkszámlák, pénztár 19 850,3 32 559,8 +12 709,5
Vállalati üd. szia. 64,8 1 011,3 + 946,5
Egyéb elszámolások függőben 3 273,8 3 647,2 + 373,4
Szakszervezetünk követelései 59,5 — — 59,5
Eredményszámla — — Eredményszámla 1 758.5 3 171,3 + L 412,8

Összesen 44 627,5 63 877,5 +19 250 Összesen 44 627,5 63 877,5 +19 250.0
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A Postai Dolgozók Szak- 
szervezete, egyik jogutódja az- 
1945. február 21-én alakult 
Postások Szabad Szakszerve�
zetének.

A Postai Dolgozók Szak- 
szervezete önálló szakmai 
szakszervezet, amely az 1989. 
évi II., az egyesülésről szóló 
törvény alapján jött létre.

A jelen alapszabályt a Pos�
tai Dolgozók Szakszervezeté�
nek 1990. május 25—26-án 
tartandó alakuló kongresszu�
sa fogadja el.

1 -  §

Általános
rendelkezések

1. A Postai Dolgozók Szak- 
szervezete a postai, valamint 
a hírlap- és ahhoz kapcsolódó 
tevékenységet végző munka- 
vállalók önkéntes, demokrati�
kus társulása.

2. A szakszervezet neve: 
Postai Dolgozók Szakszerve�
zete (a továbbiakban: PDSZ).

3. A szakszervezet hivatalos 
bélyegzője: kör alakú, körben 
a szakszervezet neve, a kör 
közepén pedig a jelvénye he �
lyezkedik-el.

4. A szakszervezet országos 
hatáskörű társadalmi szerve�
zet, jogi személy. Székhelye: 
Budapest XIV., Cházár And�
rás u. 13. Postafiók 14. 1406.

2 -  §

Célja
1. A tagság érdekeinek vé�

delme és képviselete, érdekei�
nek megfelelő további jogo�
sultságok megszerzése, azok 
következetes érvényesítése.

2. A munkavállalók érdeke�
inek képviselete az élet- és 
munkakörülményeket érintő 
kérdésekben, amelyet a Mun�
ka Törvénykönyve és más 
jogszabályok biztosítanak, to �
vábbá amivel a dolgozók kö�
zössége megbízta.

3-§

Feladata

1. A szakszervezet joga és 
egyben feladata a dolgozók 
anyagi, szociális és kulturális 
téren elért eredményeinek 
megőrzése, valamint élet- és 
munkakörülményeiket érintő 
jogainak és érdekeinek védel�
me, illetőleg érvényesítése 
céljából rendszeres tevékeny�
séget fejtsen ki.

2. Részt vállal minden 
olyan kérdés megoldásában, 
és közösen fellép minden 
olyan szervezettel, amelynek 
céljai egybeesnek a tagság ér �
dekeivel.

3. Fellép a sérelmes dönté�
sek ellen, és a rendelkezésre 
álló eszközökkel érvényesíti a 
tagság érdekeit. Eltérő' állás�
pontjának a nyilvánosság fó�
rumain következetesen han �
got ad.

4. Érdekazonosság alapján 
támogatja más szervezetek 
érdekérvényesítő törekvéseit, 
ebből a célból minden igény�
bevehető fórumot felhasznál 
arra, hogy az érdekeltekkel 
közösen fellépve — közvetle�
nül vagy választott megbízott�
jaik útján — képviselje tagsá �
ga érdekeit.

5. A képviselet erősítése 
céljából nemzetközi kapcsola�
tokat létesít.

6. Működteti a szakszerve�
zeti információs és tájékozta�
tási rendszert.

4-§
Működésének

alapelvei
Önállóság, önkéntesség, de �

mokrácia.

5- §

Szakszervezeti tagság
1. A szakszervezet tagja lehet 

minden magyar állampolgár, és 
az olyan, magyarországi tartóz�
kodási engedéllyel rendelkező 
nem magyar állampolgár, aki:
— a postai tevékenységet vég�

ző, vagy ahhoz kapcsolódó 
vállalatoknál, társulásoknál, 
egyesületeknél, alapítvá�
nyoknál van munkaviszony�
ban, vagy ezek nyugdíjasa, 
illetőleg olyan munkanélkü�
li, akinek utolsó munkahe�
lye a felsorolt munkáltatók 
valamelyike,

— szakirányú szakmunkásta�
nuló, a technikumi, szakkö�
zépiskolai, felsőoktatási in�
tézmény dolgozója, hallga�
tója.

2. A szakszervezet tagjai egy�
idejűleg más szakszervezetnek 
is társult tagjai lehetnek. 
A PDSZ társult tagja az lehet, 
akire az 5. § 1. pontja nem vo�
natkozik.

6 - §

A tagság jogai 
és kötelességei

1. Joga:
— részt venni a szakszervezet 

tevékenységében,
— véleményt nyilvánítani, ja�

vaslatot tenni és szavazni a 
szakszervezeti álláspont ki�
alakításáról,

—• választott testületéi és kép�
viselői útján ellenőrizni a 
szakszervezet működését és 
tisztségviselőinek tevékeny�
ségét,

— tisztségre választható és vá�
laszthat,

— jogosult igénybe venni a 
szakszervezet által nyújtott 
szolgáltatásokat.

2. Kötelessége:
— az alapszabályt betartani,
— az alapszabályban meghatá�

rozott mértékű tagdíjat 
rendszeresen fizetni.

3. Tagsági viszony keletkezé�
se:
— belépéssel,
— átigazolása il.

4. Tagsági viszony megszün�
tetése:
— a tag kilépésével,
— a tagdíj fizetésének

a) megtagadásával,
b) bejelentés nélküli há �
romhavi elmaradásával,

— a tag halálával,
— kizárással.

7-§

Szervezeti felépítés 
és működési rend

1. A szakszervezet alap- és 
középszervei paritásos, súlyo�
zott paritásos vagy létszám- 
arányos alapon delegálnak a 
választott testületekbe.

2. Minden al^p- és közép�
szerv önállóan alakítja ki sa �
ját működési szabályzatát, 
szervezeti felépítését, és önál�
lóan dönt a rendelkezésére ál�
ló anyagi eszközök felhaszná�
lásáról.

3. Az alap- és középszervek 
által választott testületek dön�

tenek arról — saját költségke�
retük terhére —, hogy a kép�
viselet ellátására, a szakszer�
vezet ügyeinek intézésére mi�
lyen szakapparátust alkal�
maznak.

4. A szakszervezetek közép�
szervei jogi személyek, önálló 
gazdálkodást folytatnak, jogo�
kat szerezhetnek és kötele�
zettségeket vállalhatnak.

8- §
A szakszervezet 

testületéi

1. kongresszus,
2. a titkárok országos taná �

csa,
3. intézőbizottság,
4. pénzügyi ellenőrző bi�

zottság (peb),
5. szakmai tagozatok, m un �

kabizottságok.

1. Kongresszus 
A  kongresszus a szakszer�

vezet legfelsőbb képviseleti és 
döntést hozó szerve. Hatáskö�
rébe tartozik minden olyan 
kérdés elbírálása, amely a 
szakszervezet működését 
alapvetően befolyásolja.

1.1 A kongresszus kizáróla�
gos hatáskörben dönt
•  a küldöttek konszenzusá�

val*:

a) A  PDSZ megalakulásáról, 
megszűnéséről, szerveze�
téről, működésének főbb 
irányairól,

b) a PDSZ alapszabályának, 
programjának elfogadásá�
ról, módosításáról,

c) a titkárok országos taná �
csának és a pénzügyi el�
lenőrző bizottságnak a te �
vékenységéről szóló beszá�
molók elfogadásáról,

d) a titkárok országos taná �
csának a két kongresszus 
közötti időszakban végzett 
tevékenységéről, intézke�
déséről szóló tájékoztató 
elfogadásáról, illetőleg 
megerősítéséről,

e) a szakszervezet gazdálko�
dásának és költségvetésé�
nek alapelveiről.

• konszenzus = a jogosultak 
egyetértésben hozott döntése. 
A szavazásnál a tartózkodás nem 
akadálya a konszenzus létrejötté�
nek, kivéve ha a tartózkodás ará�
nya a szavazásban részt vevők 
egyharmadát meghaladja.
•  a küldöttek kétharmados 
többségével:
f)  más érdekképviseleti

szervhez, illetőleg a szövet�
séghez történő csatlako�
zásról, kilépésről,

g) minden olyan indítványról 
és panaszról, amely kizáró�
lag a kongresszus hatáskö �
rébe kerül.

Megválasztja: 
a küldöttek titkos többségi 

szavazatával a PDSZ'titkárát 
és a pénzügyi ellenőrző bizott�
ság elnökét.

A kongresszus a küldöttek 
többségi (50 százalék +1 fő) 
szavazatával dönt: az ülésen 
felmerülő azon kérdésekben, 
amelyek a fenti témákhoz 
nem kapcsolódnak.

1.2 A kongresszus működé�
se

A kongresszus határozat-  
képes, ha a küldöttek kéthar�
mada jelen van.

A  kongresszus összehívásá�
ra legalább 4-5 évenként ke�
rül sor. A kongresszus össze�
hívását legalább 2 hónappal 
előbb meg kell hirdetni.

Rendkívüli kongresszust 
kell összehívni, ha a tagság 
vagy az alapszervezeteknek 
legalább az egyharmada kéri.

1.3 A kongresszus teljes jo�
gú résztvevői:
— az alapszervezetek által 

megválasztott küldöttek,
— a titkárok országos taná �

csának tagjai,
— a szakmai tagozatok orszá�

gos tanácsának vezetői,
— a pénzügyi ellenőrző bi�

zottság elnöke.

2. Titkárok országos taná�

csa
A  kongresszus két ülése kö�

zött állást foglal, véleményt 
nyilvánít a szakszervezeteket 
érintő időszerű kérdésekben, 
és dönt azokban az ügyekben, 
amelyek nem tartoznak az 
alap- és középszervek, vagy a 
kongresszus kizárólagos ha �
táskörébe.

A titkárok országos taná�

csa

a) Konszenzussal:

— kialakítja a PDSZ éves 
programját, állást foglal a 
napirenden lévő érdekvé�
delmi, érdekképviseleti, 
társadalmi, gazdaságpoli�
tikai, szociálpolitikai és 
művelődéspolitikai kérdé�
sekben,

— dönt a PDSZ gazdálkodá�
sáról, éves költségvetésé�
ről,

— elfogadja a PDSZ szerve�
zési és működési szabály�
zatát,

— meghatározza a PDSZ 
szakértői munkaszerveze�
tét,

— elfogadja a PDSZ végre �
hajtó szervének és tiszt�
ségviselőinek a végzett 
munkáról szóló beszámo�
lóját,

— meghatározza a nemzetkö�
zi tevékenység éves fel�
adatait, a nemzetközi szer�
vezetekkel való kapcsolat- 
tartást, a hozzájuk való 
csatlakozást és kilépést,

— dönt a vállalati szintű álta �
lános sztrájk meghirdeté �
séről. E döntés nem sért�
heti a területi középszer�
vek önkéntességét;
sztrájkban való részvétel�
re senki nem kötelezhető,

— dönt a kongresszus össze�
hívásáról, meghatározza 
helyét, időpontját, napi�
rendjét, a küldöttek szá�
mát, az indítványok be �
adásának határidejét, va �
lamint létrehozza az indít�
ványokat egyeztető bizott�
ságot;

b) a titkárok országos taná�
csa tagjainak többségi, tit �
kos szavazatával választás 
útján betölti a két kong�
resszus között megürese�
dett tisztségviselői helye�
ket;

c) a titkárok országos taná �
csa tagjainak többségi sza�
vazatával dönt a szervezeti 
és működési szabályzat�
ban meghatározott szemé�
lyi kérdésekben.

Titkárok országos tanácsá�

nak tagjai

a) változat*:
— országos titkár,
— középszervi területi titká �

rok,
— alapszervezeti titkárok,
— valamint a közvetlenül de �

legáltak (szakmai, foglal�
kozási tagozatok vezetői).

b) változat:
— országos titkár,
— középszervi területi titká �

rok,
— szakszervezeti középszer�

venként 5-5 fő,

— középszerv nélküli alap �
szervenként 1-1 fő (kft.-k, 
alapítványok, egyesületek, 
nem területi igazgatósá�
gok szakszervezeti szer�
vei).

A titkárok országos taná �
csának ülésein tanácskozási 
joggal vesz részt a pénzügyi 
ellenőrző bizottság elnöke, és 
mindazok, akiket tanácskozá�
si joggal meghívnak.

A titkárok országos tanácsa 
szükség szerint ülésezik. Ak�
kor határozatképes, ha tagjai�
nak több mint a kétharmada 
jelen van.

Összehívásáról az országos 
titkár gondoskodik.

A titkárok országos taná �
csának üléseiről a tanácsko�
zás lényegét, valamint a dön�
téseket tartalmazó emlékezte�
tő készül, amelyet nyolc na �
pon belül mindazoknak meg 
kell küldeni, akiket érint.

* Megjegyzés
Az a) változat elfogadása ese�

tén előreláthatólag 250 fős lenne 
a titkárok országos tanácsa.

A b) változat esetén pedig 
mintegy 60 fős.

3. Intézőbizottság
A  titkárok országos taná �

csának két ülése között az 
operatív feladatok ellátása az 
intézőbizottság feladata.

A z intézőbizottság tagjai:

— országos titkár,
— középszervi területi tit �

károk,
— szakmai, foglalkozási tago�

zatok vezetői (országos 
szint).

4. Pénzügyi ellenőrző bi�

zottság
Feladata a szakszervezet 

gazdálkodásának, pénzügyei�
nek folyamatos ellenőrzése. 
Tevékenységéről rendszere�
sen tájékoztatja a titkárok or�
szágos tanácsát, és beszámol 
a kongresszusnak.

A peb elnökét a kongresz- 
szus választja. Tagjait a terü �
leti középszervek delegálják.

5. Szakszervezeti m unkabi�
zottságok

Feladatuk a testületek 
munkájának segítése megha�
tározott témákban, a titkárok 
országos tanácsának a megbí�
zása alapján.

9. § .

A PDSZ
tisztségviselői

1. Az országos titkár jogo�
sult a szakszervezet hivatalos 
képviseletére.

2. Az országos titkár egy 
személyben felelős a PDSZ 
testületéinek (8. § 1—5. pont), 
valamint apparátusának sza�
bályszerű működéséért.

3. Gyakorolja mindazokat a 
munkáltatói jogokat, amellyel 
a titkárok országos tanácsa 
megbízza.

4. Az intézőbizottság két 
ülése között, utólagos jóváha�
gyás mellett állást foglal az 
intézőbizottsághoz tartozó 
ügyekben.

1 0 . §

Középszintű
(igazgatósági)
szakszervezeti

testületek
A területi szakszervezeti 

szervek önállóan alakítják ki 
saját működési szabályukat, 
és határozzák meg szervezeti 
felépítésüket.

1 1 - §

Az alapszervek 
testületéi

Taggyűlés, bizalmitestület, 
küldöttgyűlés, szakszervezeti 
bizottság.

Az alapszervek önállóan 
alakítják ki saját működési 
szabályukat, és határozzák 
meg szervezeti felépítésüket.

12. §

Pénzügyi ellenőrző 
bizottság

A szakszervezeti testületek 
minden szintjén működtetni 
kell,.legalább 3 főből áll.

13. §

Szakmai foglalkozási 
tagozatok

Az azonos szakmájú. foglal�
kozású szakszervezeti tagok 
szervezetei. Szerepük és fő 
feladatuk a szakmai érdekek 
megismerése, feltárása, szin�
tetizálása, közvetítése, képvi�
selete, és az adott dolgozói 
körben végzendő szakszerve�
zeti munka erősítése. A tago�
zatok minden szinten kapcso�
lódhatnak a partner szakszer�
vezeti testületekhez.

A partner szakszervezeti 
testületek jogaikat és hatáskö�
rüket megoszthatják, vagy át �
ruházhatják az adott testület 
egyszerű többségi döntése 
alapján a megfelelő szintű 
szakmai tagozatokra.

14. §

A szakszervezet 
pénzügyi alapja 
és gazdálkodása

A szakszervezet pénzügyi 
alapja a befizetett tagdíjakból, 
valamint egyéb bevételekből 
áll. A tagság védelmére, tá �
mogatására elkülönített forrá�
sokat hozhat létre.

A tagdíj mértéke

A szakszervezeti tagdíj a 
mindenkori bruttó jövedelem 
egy százaléka. Azoknak a 
szakszervezeti tagoknak, 
akiknek a keresete nem éri el 
a személyi jövedelemadó fize�
tésére megállapított összeg 
határát, 0,8 százalék tagdíjat 
fizetnek.
„a” változat:

a nyugdíjasok, a gyesen, 
gyeden lévők és a sorkatonák 
egységesen havi 10 forint tag �
díjat fizetnek.
„b” változat:

az alapszervezetek saját ha �
táskörben határozzák meg a 
tagdíj mértékét.

A társult tag önként fel�
ajánlott tagdíjat fizet, amely�
nek mértéke nem lehet keve�
sebb havi 30 forintnál.
„a” változat:

az alapszervezetek a tagdíj- 
bevétel 60 százalékával, az 
egyéb tagok teljes tagdíjával 
önállóan gazdálkodnak, s a 
tagságnak tartoznak felelős�
séggel.
„b” változat:

az alapszervezetek a tagdíj- 
bevétel 50 százalékával, és az 
egyéb tagók teljes tagdíjával 
önállóan gazdálkodnak, s a 
tagságnak tartoznak felelős�
séggel.

Budapest, 1990. május 9.
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A Távközlési Dolgozók 
Szakszervezete egyik jogutód�
ja — és egyben elismeri más 
érintett szervezetek jogutódlá�
sát — az 1945. február 21-én 
alakult Postások Szabad 
Szakszervezetének.

A Távközlési Dolgozók 
Szakszervezete önálló szak�
mai szakszervezet, amely az 
1989. évi II.r az egyesülésről 
szóló törvény alapján jött lét�
re.

A jelen alapszabályt a 
TDSZ 1990. május 27-28-án 
tartandó alakuló kongresszu�
sa fogadja el.

5. A TDSZ információs és 
tájékoztatási rendszerének 
működtetése.

4-§

Működésének
alapelvei

Függetlenség, önállóság, az 
önkéntesség, a demokrácia, a 
konszenzusra törekvés, a szo�
lidaritás, a kisebbség vélemé�
nyének tiszteletben tartása.

1 §
Általános

rendelkezések
1. A Távközlési Dolgozók 

Szakszervezete a távközlési 
tevékenységet végző, illetve 
az ehhez kapcsolódó munka- 
vállalók önkéntes, demokrati�
kus társulása.

2. A szakszervezet neve: 
Távközlési Dolgozók Szak- 
szervezete. (Továbbiakban: 
TDSZ).

3. A szakszervezet országos 
hatáskörű társadalmi szerve�
zet, jogi személy. Székhelye: 
Budapest. Címe: Budapest 
XIV. Cházár András u. 13. 
Postafiók 14. 1406.

4. A szakszervezet hivatalos 
pecsétje: körbélyegző, körira�
tában a neve, középen a jelvé�
nye.

A jelvény leírása: zöld me�
zőben aranyszínű villámok 
keresztezik egymást 90 fokos 
szögben.

2-§

Célja

1. A tagság érdekében az 
eddig elért szakszervezeti jo �
gok megőrzése, új érdekvé�
delmi, érdekképviseleti jogok 
megszerzése és érvényesítése.

2. A munkavállalók érdeke�
inek védelme és képviselete, 
érdekeinek megfelelő további 
jogosultságok megszerzése, 
azok következetes érvényesí�
tése; továbbá azoknak a fel�
adatoknak az ellátása, ame�
lyekkel a dolgozók közössége 
megbízza.

5- §

A szakszervezet 
felépítésének elvei

1. Minden szakmai alap- és 
középszervezet ezen alapsza�
bály keretei között önállóan 
alakítja ki szervezeti felépítő-- 
sét, működési, szabályzatát, és 
dönt a rendelkezésre álló 
anyagi eszközök felhasználá�
sáról.

2. A szakszervezet alap- és 
középszervezetei paritásos 
alapon az alapszervezetek ál�
tal delegált képviselőket küld 
felsőbb testületekbe.

3. Dönt a képviselet ellátá�
sáról, valamint arról, hogy a 
szakszervezet ügyeinek inté �
zésére milyen szakapparátust 
alkalmaz.

6 - §

Szakszervezeti tagság

A szakszervezet tagja lehet:
— a Távközlési Vállalatnál, a 

távközlési tevékenységhez 
kapcsolódó, vagy ahhoz 
közellátó társaságoknál 
munkaviszonyban álló 
dolgozó, szakmunkástanu �
ló, technikumi, szakközép�
iskolai' tanuló, felsőoktatá�
si intézmény dolgozója,

• hallgatója;
— aki távközlési munkahely- 

’ ről ment nyugdíjba;
— plyan munkanélküli, aki 

utolsó munkaviszonyában 
a Távközlési Vállalatnál, 
vagy ahhoz kapcsolódó in �
tézménynél volt munka- 
vállaló és egyben szak- 
szervezeti tag;

— aki elfogadja a TDSZ alap �
szabályát, és eleget tesz 
tagdíjfizetési kötelezettsé�
gének.

3- §

Feladatai

1. Képviseli a szakszerve�
zethez tartozó tagság egészét, 
vagy nagyobb csoportját a 
Távközlési Vállalatnál, és 
más, arra illetékes szervnél a 
feladatkörébe utalt témákban.

2. Részt vállal a távközlési 
dolgozókat érintő általános ér �
dekvédelmi, érdekképviseleti 
kérdések megoldásában, kö�
zösen fellép minden olyan 
szervezettel, melynek célja 
egybeesik tagságának érdeke�
ivel.

3. Fellép a sérelmes dönté�
sek ellen, és a rendelkezésére 
álló eszközökkel érvényesíti a 
tagság érdekeit. Eltérő állás�
pontjának a nyilvánosság fó�
rumain következetesen han �
got ad.

4. A TDSZ képviselete a 
nemzetközi kapcsolatokban.

7- §

A tagok jogai és 
kötelességei

Jogok:

1. a szakszervezeti tag szak- 
szervezeti tisztségre választ�
hat és választható, kivéve, ha 
a közügyek gyakorlásától el�
tiltották;

2. véleményt nyilvánítani, 
javaslatot tenni és szavazni a 
szakszervezeti álláspont kiala�
kításakor;

3. munkaügyi, bérügyi, jo-- 
gi, szociális és egyéb problé�
máival tanácsért, támogatá�
sért, védelemért fordulhat 
bármely szintű szakszervezeti 
szervhez;

4. a szakszervezeti szolgál�
tatások igénybevételéhez;

5. választott testületéi és 
képviselői útján ellenőrizni a 
szakszervezet működését és

tisztségviselőinek tevékenysé�
gét.

Kötelességek:

1. a jóváhagyott . alapsza�
bály betartása;

2. a tagdíj rendszeres fizeté�
se. A tagdíj mértéke a min�
denkori bruttó jövedelem 1 
százaléka. Azok a szakszerve�
zeti tagok, akiknek keresete 
nem éri el azt az összeget, 
amely m ár személyi jövedele�
madó fizetésére kötelezett, 0,8 
százalék tagdíjat fizetnek.
a) a nyugdíjasok, a gyesen, 

gyeden lévők és a sorkato�
nák egységesen havi 10 fo�
rintot fizetnek.

b) az alapszervek saj^t hatás �
körben határozzák meg a 
tagdíj nagyságát.

A társult tag önként fel�
ajánlott tagdíjat fizet, mely�
nek összege nem lehet keve�
sebb havi 30 forintnál.

A szakszervezeti tagság 
megszűnik:

1. a tag kilépésével, kizárásá�
val;
2. a tagdíj fizetésének

a) megtagadásával,
b) bejelentés nélküli há �

rom havi elmulasztásával;
3. a tag halálával.

8- §

A szakszervezet 
testületéi

1. a szakszervezeti kong�
resszus;

2. titkárok országos taná �
csa;

3. intézőbizottság;
4. az alapszervezeti titkárok 

területi tanácsa;
5. alapszervezeti taggyűlés, 

bizalmitestület, küldöttgyű�
lés;

0. szakszervezeti bizottság;
7. pénzügyi ellenőrző bi�

zottság (peb), munkabizottsá�
gok minden szinten.

9- §

Kongresszus
A kongresszus a szakszer�

vezet legfelsőbb képviseleti és 
döntést hozó szerve. Hatáskö�
rébe tartozik minden olyan 
kérdés elbírálása, amely a 
szakszervezet működését 
alapvetően befolyásolja.

A kongresszus kizárólagos 
hatáskörben dönt, a küldöt�
tek konszenzusával*:

1. A TDSZ megalakulásá�
ról, megszűnéséről, szerveze�
téről, működésének főbb irá �
nyairól.

2. A TDSZ alapszabályáról, 
programjának elfogadásáról, 
továbbá annak módosításáról.

3. A gazdálkodás és költ�
ségvetés alapelveiről.

* Konszenzus—A jogosultak 
egyetértésben hozott döntése. 
A szavazásnál a tartózkodás nem 
akadálya a konszenzus létrejötté�
nek, kivéve, ha a tartózkodás ará�
nya a szavazásban részt vevők 
egyharmadát meghaladja.

A küldöttek kétharmadá�

nak egyetértő szavazatával:

4. A szövetségi hozzájáru�
lásról.

5. A kongresszus elé kerülő 
indítványokról, panaszokról.

6. Más érdekképviseleti 
szervekhez, illetőleg a szövet�

séghez történő csatlakozásról, 
kilépésről.

7. Minden olyan indítvány�
ról és panaszról*, amely kizá�
rólagosan a kongresszus ha �
táskörébe kerül.

Megválasztás és visszahí�

vás:

A küldöttek egyszerű több �
ségének (50 százalék + 1 fő) 
titkos szavazásával:
— az országos titkárt,
— a pénzügyi ellenőrző bi�

zottság elnökét.
A kongresszus a küldöttek 

többségi (50 száza lék+ 1 fő) 
szavazatával dönt: az ülésen 
felmerülő azon kérdésekben, 
melyek a fenti témákhoz nem 
kapcsolódnak.

Működése

A kongresszus határozat-  
képes, ha a küldöttek kéthar�
mada jelen van.

A kongresszus összehívásá�
ra négyévenként kerül sor.

A kongresszus összehívását 
legalább két hónappal ejőbb 
meg kell hirdetni.

Rendkívüli kongresszust 
kell összehívni, ha azt a tag �
ság vagy az alapszervezetek 
egyharmada kéri.

Teljes jogú résztvevői:

— alapszervezetek által meg�
választott küldöttek,

— a titkárok országos taná �
csának tagjai,

— a pénzügyi ellenőrző bi�
zottság tagjai,

— a szakmai tagozatok'orszá�
gos tanácsának vezetői.

10. §

Titkárok országos 
tanácsa

A kongresszus két ülése kö�
zött állást foglal, véleményt 
nyilvánít a szakszervezetet 
érintő aktuális kérdésekben, 
és dönt azokban az ügyekben, 
amelyek nem tartoznak az 
alap- és középszervek, vagy a 
kongresszus kizárólagos ha �
táskörébe.

A titkárok országos taná�

csa

a) konszenzussal:

— kialakítja a TDSZ éves 
programját, állást fog-

‘ lal a napirenden lévő 
érdekvédelmi, érdek- 
képviseleti, társadalmi, 
gazdaságpolitikai, szo�
ciálpolitikai és művelő�
déspolitikai kérdések; 
ben,

— dönt a TDSZ gazdálko�
dásáról, éves költségve�
téséről,

— elfogadja a TDSZ mű�
ködési szabályzatát,

— meghatározza a TDSZ 
szakértői munkaszerve�
zetét,
elfogadja a TDSZ vég�
rehajtó szervének és 
tisztségviselőinek a 
végzett munkáról szóló 
beszámolóját,

— meghatározza a nem �
zetközi tevékenység 
éves feladatait, a nem �
zetközi szervezetekkel 
való kapcsolattartást, a 
hozzájuk való csatlako�
zást és kilépést,

— dönt a vállalati szintű 
általános sztrájk meg�
hirdetéséről. E döntés 
nem sértheti a területi 
középszervek önkén�
tességét, a sztrájkban

való részvételre nem 
kötelezhetők,

— dönt a kongresszus ösz- 
szehívásáról, meghatá �
rozza helyét, időpont�
ját, napirendjét, a kül�
döttek létszámát, az in �
dítványok beadásának 
határidejét, valamint 
létrehozza az indítvá�
nyokat egyeztető bizott�
ságot.

b) A titkárok országos taná �
csa tagjainak többségi tit�

kos szavazatával, válasz�
tás útján betölti a két 
kongresszus között megü�
resedett tisztségviselői he �
lyeket.

c) A titkárok országos taná �
csa tagjainak többségi sza�

vazatával dönt a szerveze�
ti és működési szabályzat�
ban meghatározott szemé�
lyi kérdésekben.

A titkárok országos taná�

csa akkor határozatképes, ha 
a szavazásra jogosultak két�
harmada jelen van.

A titkárok országos taná�
csának tagja:

— országos titkár,
— középszervi területi titká �

rok,
— alapszervezeti titkárok,
— valamint a közvetlen dele�

gáltak (szakmai, foglalko�
zási tagozatok vezetői).

A titkárok országos taná �
csának ülésén tanácskozási 
joggal vesz részt a pénzügyi 
ellenőrző bizottság elnöke, és 
mindazok, akiket tanácskozá�
si joggal meghívnak.

A titkárok országos tanácsa 
szükség szerint ülésezik. Ak�
kor határozatképes, ha tagja�
inak több m int kétharmada 
jelen van.

Összehívásáról az országos 
titkár gondoskodik.

A titkárok országos . taná �
csának üléseiről a tanácsko�
zás lényegét, valamint a dön�
téseket tartalmazó emlékezte�
tő készül, amelyet nyolc na �
pon belül mindazoknak meg 
kell küldeni, akiket érint.

11- §

Intézőbizottság
A titkárok országos taná �

csának végrehajtó szerve, 
melynek két ülése között az 
operatív feladatokat az intéző- 
bizottság látja el.

Az intézőbizottság képvise�
letet csak a titkárok országos 
tanácsának a megbízása alap �
ján láthat el.

Munkájáról a titkárok or�
szágos tanácsa soros ülésén 
részletesen beszámol.

Tagjai

— a TDSZ titkára,
— a TDSZ területi közép�

szervi titkárai, ’
— szakmai foglalkozási tago�

zatok vezetői (országos 
szint),

— kft.-k, alapítványok, egye�
sületek, szakmai közép�
szervek, (nem igazgatósá�
gok) képviselője(i), rotáci�
óban.

12. §

Pénzügyi ellenőrző 
bizottság

Feladata a szakszervezet 
gazdálkodásának, pénzügyei�
nek folyamatos ellenőrzése.

Tevékenységéről rendszere�
sen tájékoztatja a titkárok or�
szágos tanácsát, és beszámol 
a kongresszusnak.

A PEB elnökét a kongresz- 
szus választja. Tagjait a kö�
zépszerek  delegálják.

13. §

A TDSZ
munkabizottságai

Egy-egy meghatározott té �
mában a titkárok országos ta- - 
nácsának megbízása alapján 
járnak el.

14. §

A 12-13. § rendelkezései ér �
telemszerűen alkalmazandók 
minden szakszervezeti szin�
ten.

15. § '

Szakmai, foglalkozási 
tagozatok

Az azonos szakmájú, foglal�
kozású szakszervezeti tagok 
szervezetei. Szerepük, fő fel�
adatuk a szakmai, foglalkozá�
si érdekek feltárása, egyezte�
tése, közvetítése, képviselete, 
és az adott dolgozói köbben 
végzendő szakszervezeti mun�
ka erősítése.

A tagozatok között horizon�
tális és vertikális együttműkö�
dés alakítható ki.

A szakmai tagozatok min�
den szinten kapcsolódnak a 
partner szakszervezeti testü �
letekhez.

A partner szakszei'vezeti 
testületek — egyedi ügyek�
ben — jogaikat, hatáskörüket 
megoszthatják a tagozatok�
kal, vagy azokra átruházhat�
ják.

16. §

A szakszervezet 
tisztségviselői

1. Az országos titkár jogo- 
súlt a TDSZ hivatalos képvi�
seletére.

2. Az országos titkár egy- 
személyben felelős a TDSZ 
testületéinek (8. § 1., 3., vala�
mint a 7. pont országos szin�
ten) és apparátusának sza�
bályszerű működéséért.

3. Gyakorolja mindazokat a 
munkáltatói jogokat, amellyel 
a testület megbízza.

4. Az intézőbizottság két 
ülése között, utólagos jóváha�
gyás mellett állást foglal az 
intézőbizottság elé tartozó 
ügyekben.

17. §

A szakszervezet 
pénzügyi alapja 
és gazdálkodása

A TDSZ pénzügyi alapja az 
alapszervezetek által fizetett 
hozzájárulásból, a szolgáltatá�
sok díjaiból, valamint egyéb 
bevételeiből áll.

A hozzájárulás mértékét a 
kongresszus határozza meg.

A szakszervezet az általa 
képviselt tagság védelmére, 
támogatására elkülönített for�
rásokat hozhat létre.

Budapest, 1990. május 9.
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A Postai Dolgozók Szakszervezetének programja

(tervezet)

A Postai Dolgozók Szakszerveze �
te (továbbiakban PDSZ) abból a 
célból szerveződött — a tagság aka �
ra ta  alapján —, hogy a postai és h ír �
laptevékenységet végző, illetve ah �
hoz kapcsolódó m unkavállalók ér �
dekeit képviselje, szakszervezeti 
tagságának az érdekét védje.

Célja: a tagság tám ogatásával a 
gazdasági vezetőség m ellett a társa �
dalmi p artner szerepének a betölté �
se.

Feladata: a szakszervezethez ta r �
tozó tagság egészének, vagy n a �
gyobb csoportjának a képviselete a 
Posta Vállalatnál, és más arra  illeté �
kes szervnél a feladatkörébe utalt 
tém ákban.

A szakszervezeti érdekvédelem  
középpontját az elkövetkező idő�
szakban — m inden szinten — a fog�
lalkoztatással, a jövedelem- és szoci�
ális biztonsággal, a társadalm i 
esélyegyenlőség m egterem tésével 
kapcsolatos feladatok jellemzik.

A javasolt program  hosszú távra 
kívánja m eghatározni a dolgozók jo �
gos igénye alapján a szakszervezeti 
feladatokat, úgy, hogy egyben alap �
já t adja a rövid távú program nak. 
G arantálni akarja  a m unkavállalók 
védelm ét abban  a tekin tetben is, 
hogy a gazdálkodási form a váltásai �
kor a m unkavállalói érdekek, szer �
zett jogok, juttatások sérelm et ne 
szenvedjenek.

A vállalati vállalkozások körének 
módosítása, bővítése csak az érin �
te tt dolgozói réteg vélem ényének, il�
letve az illetékes szakszervezeti 
szerv egyetértésének a kikérésével 
történhet.

A postás dolgozók élet- .és m unka- 
körülm ényeinek védelme és javítás 
sa a PDSZ elsőrendű feladata, de 
vannak olyan követelések, am elye �
ket állam i sz in ten  kell megvalósí�

tani. A PDSZ m inden rendelkezé �
sére álló eszközzel tám ogatja, szor �
galmazza, segíti az alábbiakat:

— a képzettségnek megfelelő 
m unkához való jogot, illetve ennek 
teljesítése h iányában társadalm ilag 
elfogadható m egélhetést állami fele �
lősséggel;

— m inden olyan privilégium, 
vagy hátrányos m egkülönböztetés 
elleni fellépést, amely nemhez, val�
lási felekezethez. nemzetiséghez, ér �
dekképviseleti szervhez való tarto �
zásból . következne, vagy politikai 
meggyőződésből fakadó m egkülön �
böztetést;

— a m unkavállalók át-, illetve to �
vábbképzéséhez m unkaidőkedvez �
mény, és ennek időtartam ára átlag- 
kereset;

— szervezett átképzési lehetőség 
— még a m unkaviszony alatt — 
azon m unkavállalóknak, akiknek 
m unkaköre m egszűnik. Ezt az idő�
szakot a felmondási idő m egállapí �
tásánál figyelembe kell venni;

— a vállalat tevékenységével ösz- 
i szefüggő felm ondás esetén m unkál �

tatói végkielégítés fizetése;

— a gazdasági szabályozás azo�
nos feltételeket terem tsen a hasonló 
szakmai felkészültségű és m unka �
teljesítm ényt nyújtó m unkavállalók 
keresetének alakulásában;

— a közszolgáltatás bérem elke �
dése tartson lépést a versenyszféra 
béralakulásával;

— az adóprogresszió jelentős 
m érséklésével az átlagadószint 
csökkentése, az alsó- és közepes jö �
vedelem kategóriáknál ;

— a költségjellegű bérpótlékok 
(például készenléti, ügyeleti, m ű �
szak) levonása az adóalapból;

— főm unkaidőben végzett m un �
káért a  tisztességes m egélhetést biz �
tosító bér;

— a követő bérautom atizm us, 
amely megakadályozza a postás dol�
gozók bérlem aradásának ú jra ter �
melődését;

— a m indenkori társadalm i m ini�
m um nak megfelelő minim ális bér;

— m indenki részére — m unka- 
vállalói jogon — 13. havi fizetés;

— m inden norm ázott, vagy nor- 
m ázható m unkahelyen olyan nor �
m ák kialakítása, am elyek egyértel �
m ű és m egbízható alapját adják a 
szükséges és alkalm azandó létszám �
nak.

A PDSZ va lam ennyi dolgozó  
élet-  és m unkakörü lm ényének, fo g �

la lkozta tási biztonságának, szociá�

lis e llá tásának javítá sa  céljából 
szükségesnek tartja:

— az. egységes M agyar Posta Vál�
lalatnál m unkavállalói jogon garan �
tá lt kedvezmények (például pszdk 
stb.) szociális ellátások változatlan 
szintjét, reálértékének m egőrzését, 
valam int fejlesztését;

— m indenkinek egységes étkezé �
si hozzájárulást, legalább a m inden �
kori adóm entességi határig;

— a szakem berképzés és a szak �
em berigény közötti összhang m eg �
terem tését;

— technológiai váltások, változá �
sok bevezetését megelőzően a sze �
mélyi feltételek kialakításának k ü �
lön m egtervezését. Ez nem  csak az 
új technikára való felkészülést, h a �
nem  a felszabaduló m unkaerő  elhe �
lyezését, foglalkoztatását, átképzési 
lehetőségét is tartalm azza;

— a hivatalok nyitvatartási idejé �
nek — a törvényes m unkaidőn be �
lül — saját hatáskörben történő 
m eghatározását a helyi önkorm ány �
zati szervekkel egyeztetve;

— a versenyhelyzethez való ru �
galm asabb alkalm azkodás céljából;

— a végrehajtó szervek nagyobb 
önállóságát,

— a m unkavállalók jobb m unka- 
feltételeinek a biztosítását,

— a jobb ügyfélszolgálat kialakí�
tását;

— az egészséges és biztonságos 
m unkahelyek kialakítását és m egőr �
zését;

— a m unkanélküli segélyt és a 
kisnyugdíjakat kiegészítő alapítvá �
nyok létesítését;

— a korábban postás dolgozók 
tulajdonát képező ingatlanok visz- 
szaszerzését;

— á  m eglévő szakszervezeti va �
gyon kamatozó kezelését.

A PD SZ feladata a postai és h ír �
laptevékenységet ellátó dolgozók 
egységes képviselete. Emellett 
azonban nem  tekin thet el a külön �
böző m eghatározó sza km a i rétegek 
sajátos érdekeinek képviseletétől és 
védelmétől.

Csak a  legjellemzőbb tevékenysé�

geket kiem elve  szükségesnek tartja:

a kézbesítőknél:

— a személyes biztonságot foko�
zó intézkedések m egtételét, ehhez 
önvédelmi eszközök beszerzését és 
rendszeresítését;

— a m unkaeszközök (táska, ke �
rékpár stb.) használhatóságának 
rendszeres felülvizsgálatát egészsé �
gi, biztonsági és célszerűségi szem �
pontok alapján;

— a kézbesítőjárások rendszeres, 
időszakonkénti felülvizsgálatát;

— az előreszállítás rendszerének 
ésszerű bővítését;

— az egyenruha-ellátási rendszer 
egyszerűsítését, decentralizálását,

— az újonnan m unkába lépőknél 
az egyenruha azonnali m egadását;

— olyan alapbért, amely garan �
tálja a tisztességes m egélhetést;

hírlapos terü leten:

a kiadókkal olyan szerződések 
m egkötése, am ely a m unkavállalók 
érdekeit is figyelembe veszi. Új szol�
gáltatásokra vonatkozó szerződé �
seknél — am elyeknek a  végrehajtá �
sa a dolgozók nagyobb csoportját 
érinti — ki kell kérni az érin tett ré �
teg  előzetes, és az illetékes szakszer �
v eze tiek ) vélem ényét, illetve egyet�
értését;

hírlapkézbesítőknél:

— a bérrendszer kom plex felül�
vizsgálata, és olyan m ódosítása, 
amely m egoldja

— a helyettesítési díj hiányából,

— a fillérszorzó és a kilom éter �
pénz eltérő nagyságából adódó fe �
szültségeket;

— m unkaszervezéssel (járásáta �
lakítás, feladatátcsoportosítás stb.) 
m eg kell akadályozni a személyi tel �
jesítm énytől független jövedelem in �
gadozásokat;

árusoknál:

— a m unka- és a' biztonsági köve�
telm ények javítását elősegítő egész �
ségi, esztétikai és célszerűségi szem �
pontból is megfelelő árushelyek kia �
lakítása;

— a foglalkoztatási biztonság 
m egőrzése a m űködési vállalkozási 
form áktól függetlenül;

— az árushelyek nyilvános és de �
m okratikus elosztása.

a felvételnél:

— a dolgozók egészségének m e �
góvása végett olyan korszerű m un �
kahelyek kialakítása, am elyek m eg �
felelnek a biztonsági és ergonómiai 
követelm ényeknek is;

— a takarékszolgálat számítógé �
pes feldolgozásának mielőbbi kiala �
kítása és teljes körű bevezetése;

— az egyesített felvevő m unka �
helyeknél a kezelési kisgépekkel va�

lam ennyi m unkahely ellátása (a hi �
vatal nagyságától függetlenül);

szállítószolgálat, feldolgozás:

— m egkezdett beruházások — 
szállítási telephelyek létrehozása — 
befejezése, úgy, hogy a dolgozók ré �
szére egészséges, balesetm entes 
m unkafeltételeket nyújtson;

— az átlagostól eltérő m unkakö �
rülm ények és m unkafeltételek bére �
zésben való elism erése;

— biztonságos, a  m ennyiségi 
m egterhelést bíró és a közlekedési 
viszonyokhoz alkalmazkodó gépko �
csipark kialakítása;

— olyan m ozgópostakocsik rend �
szeresítése, am elyekkel a  forgalmi 
igényeknek megfelelő, biztonságos 
a kezelés, és egészségesek a m unka- 
feltételek; . ,

— az irányítás és a feldolgozás 
belső rendszerének áttekintése, a 
m unkafolyam atok korszerűsítése, 
egyszerűsítése;

közönségkapcsolat:

— kulturált felvételi helyiségek 
kialakítása, am elyek egyaránt szol�
gálják a m unka biztonságát és az 
ügyfelek kényelm ét, informálását;

— a közönség részére egyértel �
m ű és közérthető ú tm utatást adó 
üzletszabályzatok kialakítása, a bel �
ső kezelési utasítások korszerűsíté �
sével, egyszerűsítésével együtt.

A Távközlési Dolgozók Szakszer �
vezete (a továbbiakban TDSZ) ab �
ból a célból szerveződött — a tagság 
akarata alapján —, hogy a távközlé �
si, illetve az ahhoz kapcsolódó tevé �
kenységet végző m unkavállalók é r �
dekeit képviselje, szakszervezeti 
tagságának az érdekét védje.

Célja: a tagság tám ogatásával a 
gazdasági vezetőség m ellett a társa �
dalmi p artner szerepének a  betölté �

se.

Feladata: a szakszervezethez ta r �
tozó tagság egészének, vagy na �
gyobb csoportjának képviselete a. 
Távközlési Vállalatnál, és más, arra 
illetékes szervnél a feladatkörébe 
u talt tém ákban.

A szakszervezeti mozgalom érde �
kelt az ország gazdasági helyzeté �
nek stabilizálásában, kibontakozá �
sában. M inden eszközzel védi a 
szervezett dolgozók érdekeit, m un �
kahelyi biztonságát. Tiltakozik a le �
épülés, a restrikció, a m unkahelyek 
felszámolása ellen. G arantálni ak ar �
ja  a  m unkavállalók védelm ét abban 
a tekintetben is, hogy gazdasági for�
m aváltásakor a m unkavállalói érde �
kek, a szerzett jogok, ju tta tások sé �
relm et ne szenvedjenek. A vállalati 
vállalkozások körének módosítása, 
bővítése csak az érin tett dolgozói ré �
teg vélem ényének, illetve az illeté �
kes szakszervezeti szerv egyetérté �
sének a kikérésével történhet.

A javasolt program  hosszú távra 
kívánja m eghatározni a dolgozók jo �
gos igénye alapján a szakszervezeti 
feladatokat, úgy, hogy egyben alap �
já t adja a rövid távú program nak is.

A távközlési dolgozók élet- és 
m unkakörülm ényeinek védelm e és 
javítása a TDSZ elsőrendű feladata, 
de vannak olyan követelések, am e �
lyeket állam i sz in ten  kell m egvaló�

sítani. A TDSZ m inden rendelkezé �
sére álló eszközzel tám ogatja, szor�
galmazza, segíti az alábbiakat:

— a képzettségnek megfelelő 
m unkához való jogot, illetve ennek 
h iányában társadalm ilag elfogadha �
tó m egélhetést állami felelősséggel;

— m inden olyan privilégium 
vagy hátrányos m egkülönböztetés 
elleni fellépést, amely nem hez, val�
lási felekezethez, nemzetiséghez, é r �
dek-képviseleti szervhez való tarto �
zásból következne, vagy politikai 
meggyőződésből fakad;

— a m unkavállalók át-, illetve to �
vábbképzéséhez m unkaidő-kedvez �
mény, és ennek időtartam ára átlag- 
kereset;

— szervezett átképzési lehetőség 
— még a m unkaviszony a la tt — 
azoknak, akiknek m unkaköre m eg �
szűnik. Ezt az időszakot a felm ondá �
si idő m egállapításánál figyelembe 
kell venni;

— a vállalat tevékenységével ösz- 
szefüggő felm ondás esetén m unkál �
tatói végkielégítés fizetését;

— a gazdasági szabályozás azo�
nos feltételeket terem tsen a hasonló 
szakmai felkészültségű és m unka �
teljesítm ényt nyújtó m unkavállalók 
keresetének alakulásában;

— az adóprogresszió jelentős 
m érséklésével az átlagadószint 
csökkentése, az alsó- és közepés jö �
vedelem kategóriáknál ;

— a költségjellegű bérpótlékok 
(például készenléti, veszélyességi, 
ügyeleti, m űszak) levonása az adóa �
lapból;

— az adóztatás jobban "vegye fi�
gyelem be a családok jövedelmi 
helyzetét, az eltarto ttak  számát:

— a szakszervezeti tagdíjak to �
vábbi adóm entességét;

— m unkanélküli ellátás — ál-

A Távközlési Dolgozók
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lam polgári jogon — az- elhelyezked �
ni nem  tudóknak;

— a 38 órás m unkahét általános 
bevezetését;

— a 20 nap alapszabadságot;

— a nők jogát az éjszakai m unka 
m egtagadásához;

— a beteg szülő ápolására egy 
évig táppénz igénybevételét;

— a rugalm as nyugdíjrendszert 
a nyugdíjkorhatár emelése nélkül.

Vállalati hatáskörben kell meg�

valósítani, ko llektív szerződésben  
rögzítendő:

— a M agyar Távközlési Vállalat 
és a Távközlési Dolgozók Szakszer �
vezetének együttm űködése;

— valam ennyi bér- és prémium- 
rendszer. Ezzel egyidejűleg a bé r �
rendszer egyszerűsítése, a pótlékok 
jelentős szűkítése;

— a főm unkaidőben végzett 
m unkáért a tisztességes m egélhe �
tést biztosító bér;

— olyan, béralku folyam atában 
kialakított bérfejlesztés, mely a ver �
senyhelyzetbe, piaci viszonyok közé 
kerülő hírközlés területén garantál �
ja  a távközlési m unkavállalók meg-1 
becsülését, és amely m egakadályoz �
za a  távközlési dolgozók bérlem ara �
dásának  újraterm elődését;

— m unkahelym egszűnéskor, á t �
szervezéskor, technológiaváltáskor, 
ha  a vállalat m ond fel a dolgozónak, 
m inim um  hat hónapi felm entési idő 
biztosítása;

— m unkavállalói jogon 13. havi 
fizetést;

— olyan norm ák kialakítása és 
bevezetése, amelyek egyértelm ű 
m érőszám ként használhatók a telje �
sítm ények m egállapítására, szükség 
esetén összehasonlításra, és a telje �
sítményelszámolás megbízható 
alapját képezik.

A TD SZ a távközlésfejlesztési 
program  végrehajtását szükséges�

nek tartja, és tám ogatja, de csak 
úgy, ha:

— a kiem elt távközlési fejlesztés, 
technikai fejlődés, legalább annyira 
hasznára válik az e terü leten  foglal�
koztatott dolgozóknak, mint a jobb 
szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek �
nek;

— olyan program ot kell végre �
hajtani, kidolgozni, amely szakm ai�
lag  kiérlelt, közgazdaságilag m ega �
lapozott, a társadalm i nyilvánosság 
„szűrőjén” átm ent;

— a monopóliumoldás és a priva �
tizáció során:

— a távközlési monopóliumoldás 
az alaphálózatra ne terjedjen ki,

— a távközlési alaphálózatok 
m űködtetése, fenntartása  és üze- 
jmeltetése a M agyar Távközlési Vál�
lalat feladatát képezze;

— a m unkavállalói tulajdonszer �
zés kellő m értékben biztosított és 
pénzügyileg kedvezményezett;

— az új távközlési törvény garan �
tálja a versenysem legességet, és an �
nak  m egakadályozását, hogy egyes 
nagyobb, nyereséget hozó szolgálta �
tásokat — külső vállalkozók — az 
MTV-től elnyerhessék, és ezáltal a 
vállalatnál végül a gazdaságtalan 
feladatok m aradjanak, kötelező vég �
rehajtással;

— az üzem eltetés és a fejlesztés 
párhuzam osságára való tekintettel, 
a távközlési fejlesztési program ot

ugyanaz a szolgáltató hajtja  végre, 
am ely jelenleg is ellátja az üzefnel- 
tetést, és viseli annak terheit;

— az egym ásra épülő, de egysé �
ges szolgáltató rendszer továbbra is 
egy vállalat keretén belül m arad;

— a versenyhelyzethez való ru �
galm asabb alkalm azkodás céljából:

— a végrehajtó szervek nagyobb 
önállóságot kapnak,

— a m unkavállalóknak jobb 
m unkafeltételeket nyújt,

— jobb ügyfélszolgálati rend �
szert hoz létre.

— a dolgozók foglalkoztatási biz�
tonságát megőrzi, ezzel együtt ga �
rantálja:

— a kvalifikált szakmai réteg na �
gyobb elism erését (anyagilag, erköl�
csileg),

— a szakképzési és továbbképzé �
si lehetőséget, kiem elt figyelemmel 
a fiatalokra,

— összhangot terem t a szakem �
berképzés és -igény között.

A  TDSZ va lam ennyi dolgozó 
élet-  és m unkakörülm ényeinek, 
fog la lkozta tási b iztonságának, szo�

ciális e llá tásának ja vítá sa  céljából 
szükségesnek tartja:

— az egységes M agyar Postánál 
m unkavállalói jogon m egszerzett 
kedvezmények, szociális ellátások 
változatlan szintjét, reálértékének 
m egőrzését, valam int fejlesztését;

— m indenkinek egységes étkezé �
si hozzájárulást legalább a m inden �
kori adóm entességi határig;

— technológiai váltások, változá �
sok bevezetését megelőzően a sze�
mélyi feltételek kialakításának kü �
lön m egtervezését. Ez nem csak az 
új technikára vájó felkészülést, ha �
nem  a felszabaduló m unkaerő elhe �
lyezését, foglalkoztatását, átképzési 
lehetőségét is tartalm azza;

— az egészséges és biztonságos 
m unkahelyek kialakítását és m egőr�
zését;

— az üzemi orvosi hálózat bővíté �
sét, ezen belül a  szakorvosi ellátás 
színvonalának emelését;

— a m unkanélküli-segélyt és a 
kisnyugdíjakat kiegészítő alapítvá �
nyok létesítését;

— a Hűség A lapítvány értékének 
m egőrzése végett a kiegészítés ösz- 
szegének rendszeres k a rban tartá �
sát;

— a korábban postás dolgozók 
tu lajdonát képező ingatlanok visz-
szaszerzését;

— a meglévő szakszervezeti va �
gyon jövedelmező kezelését.

A TDSZ feladata a távközlési te �
vékenységet végző, illetve ehhez 
kapcsolódó m unkavállalók egysé �
ges képviselete. Em ellett azonban 
e lengedhetetlen a különböző szak �
mai rétegek sajátos érdekeinek a 
feltárása, képviselete, védelm e is. 
Ezért az azonos terü leten  dolgozók 
között szakmai tagozatok létrehozá �
sa célszerű. Az önkéntes szervező �
dés alapján kialakított tagozatok 
egym ással horizontális és vertikális 
kapcsolatra léphetnek sajátos érde �
keik m egjelenítése és képviselete 

céljából. Érdekeik m egjelenítésére, 
céljaik elérésére saját program ot ké �
szíthetnek, amely igényük alapján a 
TDSZ általános program jának — 
m int rétegspecifikus rész — szerves 
részét képezheti.
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A M agyar M űsorszóró Dolgozók Szakszervezetének programja

— az adóztatás jobban vegye fi�
gyelembe a családok jövedelmi 
helyzetét, az eltartottak számát;

— a szakszervezeti tagdíjak to �
vábbi adóm entességét;

— m unkanélküli ellátás — állam- 
polgári jogon — az elhelyezkedni 
nem tudóknak;

— a 38 órás m unkahét általános 
bevezetését;

— a 20 nap alapszabadságot;

—' a nők jogát az éjszakai m unka 
m egtagadásához;

— a beteg szülő ápolására egy 
évig táppénz igénybevételét;

— a rugalm as nyugdíjrendszert a 
nyugdíjkorhatár emelése nélkül.

Vállalati hatáskörben kell meg�

valósítani; kollektív szerződésben  
rögzítendő:

— a M agyar Posta Vállalat és a 
Postai Dolgozók Szakszervezetének 
együttm űködése;

— valam ennyi bér- és prémium - 
rendszer. Ehhez szükséges a bér �
rendszer egyszerűsítése, a pótlékok 
jelentős szűkítése;

(A programot a kongresszus 1990. 
április 19-én elfogadta.)

Program unk alapelve:
— Érdekvédelem  m inden szak- 

szervezeti tagnak.
— Érdekképviselet m inden válla �

lati dolgozónak.

I.

Olyan szakszervezetet akarunk,
1. am elyet az önszerveződés, az 

alulról építkezés jellemez,
2. ahol kizárólag a tagság akarata 

érvényesül, és a nyilvánosság bizto �
sított,

3. am elyben a tisztségviselők és 
testületek élnek a demokráciával,

4. ahol az egész szervezeti stru k �
tú rában  alá- és fölérendeltség nem 
létezik.

5. amelyik m inden partneri szin �
ten nyitott és fogadókész a felm erü �
lő gondokra.

6. amely a m indenkor meglevő 
törvények alapján fellépő tisztségvi�

selőit és tagságát megvédi az érdek- 
ütközések során,

7. am elyiknek alapértékei az em �
beri szubjektum  tisztelete, tagad 
m indenféle önkényt,

8. am elyben m inden tisztségvise �
lő és testület m unkáját szolgálatnak 
tekinti, és tevékenysége során az 
objektív igazságot tartja  szem előtt,

9. am elyre a tolerancia és a szoli�
daritás jellemző.

II.

Célkitűzésünk, hogy
1. a M agyar Műsorszóró Vállalat 

eredm ényesen gazdálkodó vállalat 
m aradjon, s m űszaki-gazdasági 
eredm ényeit tovább javítsa. Ezen 
célok elérése céljából élünk a jog �
szabályok adta lehetőségekkel, és 
részt veszünk a tervek vélem énye �
zésében, egyes tervfejezetek egyet�
é rtésünkkel történő kialakításában. 
A szolgáltatás biztosítása, a tervek 
végrehajtása szakmai feladat, de 
olyan esetben, am ikor a felm erült

gondok szakmai úton nem  intéződ �
nek  el, úgy azok rendezésében köz�
rem űködést vállalunk. Ez vonatko �
zik vállalaton belül és azon kívül 
egyaránt;

2. szorgalm azzuk új szolgáltatá �
sok bevezetését és új m unkalehető �
ségek terem tését;

3. a vállalat m indennem ű szerve �
zeti á talakításában — beleértve a 
részvénytársasági form át is —, a 
dolgozók képviseletében részt ve �
gyünk;

4. a bérfejlesztés nagysága és a 
bérarányok alapvetően a m unka �
adóval folytatott alku eredm énye �
ként jöjjenek létre. Feladatnak te �
kintjük:

a) a M agyar M űsorszóró Vállalat�
nál m eglévő bérarányok felülvizsgá �
la tá t — az aktív és nyugállom ányú 
dolgozóknál egyaránt —, és szükség 
szerint új átlagkereseti arányok ki�
alakítását;

b) a kialakított új bérarányok kö �
vetkezetes érvényesülését a végre �
hajtás során;

c) a m inimális bérek  a m indenko �
ri társadalm i m inim um  felett a lakul�
janak  dolgozóinknál;

5. 1990-ben új, korszerű kollektív 
szerződést kössünk, am ely a  jogsza �
bályok adta lehetőségek kereteit ki �
használva a dolgozói igényeket a le �
hető legszélesebb körben figyelem �
be veszi;

6. a vállalat dolgozói részére a szo�
ciális ellátás színvonalát a nehezedő 
körülm ények ellenére legalább 
szinten tartsuk, de lehetőség szerint 
em eljük ;

7. továbbra is kiállunk a korsze �
rűbb  m unkakörülm ények és m un �
kafeltételek m egterem téséért.

III.

Feladatunk:
1. A béralkuban részt vevő szak- 

szervezeti tisztségviselők felkészíté �
se.

2. Együttm űködési m egállapodás 
kidolgozása és m egkötése a gazda �
sági vezetőkkel, s annak  betartása.

(A m egállapodás tartalm azná a gaz �
dasági vezetőség és a szakszerveze �
tünk  közötti m unkakapcsolatot, 
m unkam ódszert, m inden olyan lé �
nyeges kérdést, amely az együttm ű �
ködés során szabályozásra szorul, 
pl. a bérfejlesztés és anyagi ju tta tá �
sok elosztásának szabályait egészen 
a dolgozókig.)

3. A kollektív szerződésben ga �
ran tá lt m unkaidő-kedvezm ény biz�
tosítása a  szakszervezeti tisztségvi�
selőknek.

4. A nyugdíjasokkal való kapcso �
lattartás, életkörülm ényeik figye�
lem m el kísérése, anyagi és szükség 
szerint egyéb segítségnyújtás.

5. A bérreform  m egvalósítása.
6. A korszerűbb társadalom bizto �

sítási rendszer kiépítése.
7. A szociálpolitikai rendszer h a �

tásos reformja.
8. A nyugdíjak reálértékének 

m egőrzése, illetve a reálérték  jav ítá �
sa, valam int a nyugdíjrendszer igaz �
ságosabb alapokon történő reform �
ja.
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Húsvéti tájfutóverseny

Az országban utolsóként, áp�
rilis 28-án tartotta beszámoló és 
választó küldöttértekezletét a 
miskolci tszb.

A levezető elnök, Makovnik 
Emil ismertette a napirendi 
pontokat, valamint a választást 
előkészítő bizottságok teendőit. 
Kiss József titkár, a tszb beszá�
molójában rámutatott a ha�
zánkban végbement nagy vál�
tozásokra. Legfőbb cél a meg�
újulás igényének minél kedve�
zőbb kielégítése. El kell vetni a 
régi módszerekből a ma már 
korszerűtleneket, és új utakat, 
új módszereket kell keresni, és 
ezeket támogatni.

Az alapszervek már megala�
kultak. A Posta Vállalat Miskol�
ci Igazgatóságánál 28, a Táv�
közlési Vállalat Miskolci Igazga�
tóságánál pedig 7 alapszerv jött 
létre. A választóértekezletre 
minden 100 fő után 1 küldött 
kapott megbízást. Az értekezle�
ten egy kivételével minden kül�
dött megjelent, így az értekezlet 
határozatképes volt. Kiss József 
a beszámolóban hangsúlyozta, 
hogy a szakszervezet legfőbb 
feladata a dolgozók érdekképvi�
selete. Nyílt, őszinte tájékozta�
tás kell a szakszervezet és a 
szakma részéről. Ezt igénylik a 
dolgozók. Vigyázni kell arra 
mind a szakmának, mind a 
szakszervezetnek, hogy ne ad�
janak okot esetleges sztrájkok�
ra. Megállapította, hogy bár az 
utóbbi időben lényeges bér�
emelések történtek — melyben 
igen nagy szerepe volt a szak- 
szervezetnek —, a béremelés 
még nincs arányban a vásárló- 
érték nagyarányú romlásával, 
ezért további béremelésekre 
van szükség.

Az érdekvédelem során szük�
séges a szoros kapcsolatrend�
szer kiépítése a szakmával, de a 
dolgozók érdekében ütközések�
re is sor kerülhet.

A továbbiakban szó esett a 
megadóztatott újítási díj miatti 
újítási kedv csökkenéséről, a ja�
vuló munkavédelmi munkáról, 
a segélyekről és a kivételes 
nyugdíjemelésről. Ez utóbbiban 
a beszámolási időszak alatt 
több mint 200-an részesültek az 
arra rászorulók közül. Üdülés�
ben a dolgozók 15 százaléka 
vett részt. Az üdülési díj 30 szá�
zalékos . emelése feltehetően 
kedvezőtlenül fogja befolyásol�
ni a dolgozók üdülési kedvét. 
Az előadó ismertette az üzemét�
keztetés, a gyermekintézmé�
nyek, valamint a tömegsport 
eredményeit és problémáit.

A tszb-titkár megállapította, 
hogy a szociális költségeket a 
területen a szakma nem fogta 
vissza. A szakszervezet tagsága 
egységes. Szakmai téren is biz�

tosították a működőképességet. 
Az alapszervek szervezettsége 
megfelelő. Fontos, hogy a szak�
mai középvezetőknek is legyen 
megfelelő szakszervezeti part�
nerük.

A szakszervezeti szövetség 
létrehozását mindkét vállalat 
alapszervezeteinél egyhangú�
lag, illetőleg túlnyomó többsé�
gében szükségesnek tartják. 
Mindkét helyen szükségesnek 
tartják a dolgozók, hogy a szak- 
szervezet legyen független a 
szakmától és a pártoktól. Műkö�
désében legyen irányadó a 
Munka Törvénykönyve és a 
kollektív szerződés.

A beszámolót néhány hozzá�
szólás és kiegészítés után az ér�
tekezlet elfogadta. Ezután a 
tszb lemondott. Majd a két vál�
lalat szakszervezeti küldöttei 
megválasztották a középszintű 
vezetőséget.

Szavazás után a Távközlési 
Vállalatnál a szakszervezeti kö�
zépszerv neve: Távközlési
Szakszervezet miskolci területi 
tanácsa lett, 13 taggal. Elnök�
nek Szűcs Lászlót, a miskolci 
igazgatóság osztályvezetőjét, 
titkárának pedig Kiss Józsefet, 
a volt tszb-titkárt választották 
meg. Ugyancsak megválasztot�
ták a különböző munkabizottsá�
gok vezetőit és a pénzügyi el�
lenőrző bizottság tagjait.

A Posta Vállalat szakszerve�
zeti középszervének neve: Pos�
ta Vállalat Postások Szakszer�
vezete területi szakszervezeti 
bizottsága. Elnöknek Miklovics 
Mihálynét, titkárnak Sztahura 
Lászlónét választották meg, 
munkatársként pedig Pinczés 
Jánosáét. Az új tszb-nek össze�
sen 22 tagja van, és természete�
sen megválasztották a munka- 
bizottságokat is.

Főtitkárunk, Gricsemé
Heszky Enikő igyekezett mind�
két választáson részt venni. Biz�
tató szavai utat mutattak az új 
szakszervezeti középszervi 
tisztségviselőknek. Szavait idéz�
ve: „Azért, mert az apa és az 
anya elvált, a nagy postáscsa�
lád egy akarattal együtt ma�
rad, és a válást sem a gyerekek, 
sem a nagymamák és nagya�
pák — azaz a nyugdíjasok — 
hátrányosan nem érezhetik 
meg.”

Ezt csak megerősítette Básti 
János, a Borsod Megyei Szak- 
szervezeti Szövetség képviselő�
je, amikor így nyilatkozott: „A 
postások megyei szinten min�
dig példát mutattak .szakmai 
és szakszervezeti hűségből. Re�
mélem, ez a jövőben is így 
lesz.”

/Úgy legyen!
Horváth Dezső

Gépkocsik, autóbuszok és 
gyalogosok hosszú sora kanyar�
góit húsvét szombatján délelőtt 
Pesthidegkút határából a Vörös�
kővár irányába, hogy mielőbb 
elérje az idei Nemzetközi Postás 
Kupa versenyközpontját és cél�
helyét. Az idén — kihasználva a 
húsvéti szabadnapokat — 3 na�
pos rendezvény lett a nemzet�
közi tájfutó versenyből, ame�
lyen Európa 17 országából 
mintegy 1400 versenyző állt 
rajthoz.

A Postás SE tájfutó szakosz�
tálya a 44 kategóriában lebo�
nyolított versenyt a Postabank 
és Takarékpénztár Rt. és a Bu�
dapesti Postaigazgatóság véd�
nökségével rendezte, amelyet 
többszáz külföldi versenyző 
részvételével kétnapos edzőtá�
bor előzött meg.

A versenyterep megközelítő1- 
leg 20 négyzetkilométeres terü�
letéről a Sőtér testvérek — Já�
nos és Márton — irányításával 
3 új térkép készült. Ők voltak 
az 1. és 3. nap pályakitűzői is. 
A középső napon a kategóriák 
többségében sok izgalmat, ér�
dekességet és újdonságot nyúj�
tó sprintversenyt rendeztünk, 
amelynek pályáit Horváth 
László tűzte ki. Ezt a futamot a 
Telesport is közvetítette.

A verseny újdonsága volt a 
számítógépes értékelés, amely 
a Budapesti Postaigazgatóság 
Szervezési és Számitástechni- 
kai Központjának technikai se�
gítségével és a szakosztály szá�
mítástechnikai szakembereinek

— Nagy Róbert, Hunyadi Ká�
roly és dr. Rédl Gábor — közre�
működésével valósult meg.

A rendezésben a szakosztály 
csaknem minden tagja részt 
vett. Mozgósításukat, szervezé�
süket, irányításukat a szakosz�
tály edzői — Korik Vera és Ko-  
rik Andor — fogták össze.

A verseny elit kategóriáiban 
magyar győzelmek születtek. 
A nőknél Oláh Katalin, az 
OSC versenyzője, a férfiaknál a 
junior Európa-bajnok, Pavlo-  
vics Gábor győzött. A külföldi�
ek közül a litvánok 4, Romániá�
ból erdélyi barátaink 3, a finnek 
2 kategóriában diadalmaskod�
tak, s mellettük egy-egy bolgár, 
osztrák, belga, NSZK-beli és 
svájci győzelem is született.

A verseny harmadik napján 
került sor a dr. Szentgyörgyi 
Imre emlékversenyre, amelyen 
csak postás dolgozók és család�
tagjaik állhatták rajthoz.

A versenyt a Békésy DSE és 
Budapesti Postaigazgatóság ve�
gyes csapata nyerte (Katona 
László és Fábics Tamás), a Bu�
dapesti Távbeszélő Igazgatóság 
(Borlay Krisztina és Borlay 
Gábor), valamint a Budapesti 
Postaigazgatóság (Fábics Mik�
lós és Csáki Krisztina) csapata 
előtt. A vándorserleget a Buda�
pesti Távbeszélő Igazgatóság 
nyerte.

A háromnapos versenysoro�
zat az eredményhirdetéssel fe�
jeződött be.

Schell Antal
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Budafok és Zugló üzembe helyezése
1990. április 27-én üzembe helyezték a 

budafoki 8000 állomáskapacitású és a zug�
lói 20 000-es kapacitású telefonhőközpon- 
tot.

Budafokon az Austria Telecom által 
gyártott ADS (Austrian Digital System) tí�
pusú telefonfőközpont létesült, amely az el�
ső tároltprogram-vezérlésű főközpont Bu�
dapesten. A központ a kedvező műszaki 
jellemzőkön túl számos előfizetői és fel�
használói szolgáltatást képes nyújtani. 
A többi főközponthoz digitális csatlakozó 
berendezéssel kapcsolódik. A tároltprog- 
ram-vezérelt berendezés feladata a hívá�
sok kezelésén túlmenően a központ műkö�
désének átfogó ellenőrzése, a hiba helyé�
nek automatikus behatárolása, és ezzel a 
fenntartás egyszerűsítése, valamint a for�
galommérés. díjazás és egyéb adminisztrá�
ció elvégzése.

A XXII. kerületben működő valamennyi 
telefont az új főközpontra kapcsoltuk át. Ez 
2018 egyéni és 984 közületi, összesen 3002 
telefon átkapcsolását jelenti. A számválto�
zás az első három számjegyet érinti, az 
utolsó négy számjegy változatlan. A XXII. 
kerületben valamennyi telefonszám 226-tal 
fog kezdődni.

Zuglóban a fejlesztés keretében 20 000

számkapacitású BHG gyártású crossbar 
főközpont létesült, 10 darab 1000-es konté�
nerközpont csatlakozására alkalmas foga�
dóegység létesítésével. A bővítésre, illetve 
rekonstrukcióra a kötvényes területeken 
került sor.

A központ 6000 iker- és 14 000 különvo- 
nal-kapacitású. Az üzembe helyezés során 
3475 egyéni és 2635 közületi, összesen 6110 
telefont kapcsoltunk át az új főközpontra.

A központ üzembe helyezése számválto�
zással járt.

Mind a két központba bekapcsolt előfize�
tők kapcsolási száma továbbra is 7 számje�
gyű és 2-vel kezdődik. Valamennyi előfize�
tőt levélben értesítettünk a számváltozás�
ról. Az előfizetőket gépi berendezés segít�
ségével tájékoztatjuk a számváltozásról.

Ferenczi Csabáné

Napóleon így vélekedett: „A 
szépasszony a szemnek tetszik, 
a jóasszony a . . .” Folytatás 
— beküldendő — a vizsz. 6. és 
függ. 44. alatt.

VÍZSZINTES
1. Ez a készülék munkahelye�

ken nem népszerű, 6. Az idézet 
első része, 10. Fordított névelő, 
11. A magyar tengertől távoleső 
község, 13. Következménye 
van, 14. Híradástechnikai már�
ka, 16. Szlovák igen (ford.), 17. 
Göngyölegsúly, 19. Szilaj, 20. 
Idegen szerelem, 22. Félig ro�
zsos! 23. Női név, 25. Jegyzed- 
e? 27. Tisztítószer, 28. Kedélyte- 
len, 30. Billeg, 31. Állatlak, 32. 
Baromfi, 34. Végtelen nyű! 35. 
Az alkohol gyöke, 37. . . .  de 
Vega, 40. Energia, 42. Fej hu �
morosan, 44. Kaffka-mű, 45. 
. . . Dagover, 47. Sztárfocista 

volt, 48. Lehetőség, 49. Légifor�
galmi társaság, 51. Labdarúgó 
kupa, 52. Hamis, 53. Mutatószó, 
54. Evőeszköz, 56. A második 
világháború rosszemlékű betű�
jele, 57. Női becenév, 59. Be�
szédrész, 61. A kisiskolás táská�
jában van, 63. Román autómár�
ka, 65. Sommer filmszínésznő 
személyneve, 67. Néger-haj.

FÜGGŐLEGES
1. Garantál, 2. A vonat teszi, 

3. Hazai labdarúgó bajnokság,

4. Idegen igen, 5. Állati fekhely, 
6. Angol csillag, 7. Zoli fél! 8. 
Jelez, 9. . . . Szihanuk, 12. Dzse�
ki, 15. Francia zeneszerző, 18. 
Névnapja április 2-ikán volt, 20. 
Azonos magánhangzók, 21. Né�
met tojás, 24. Kínai hosszmér�
ték, 26. Könnyeit hullajtja, 28. 
A ház része, 29. Zenés vers, 32.
. . . Novak, 33. Bőséges, 35. 

Származik, 36. Fénylik a feje, 
38. Zenei irányzat, 39. Vakkan- 
tók, 40. Gondoz, 41. A csónak 
része, 43. Tiszti rang (röv.), 44. 
Az idézet második része, 45. 
Régi súlymérték, 46. A dinnyén 
látható, 49. Hírszolgálati szerv, 
50. Éles szerszámmal formál, 
farag, 53. Algériai kikötő, 55. 
Zörej (ford.), 57. Vonatkozónév�
más, 58. Európai nép, 60. Lazít, 
bont, 62. Vallásrövidítés, 63. 
Római pénzecske, 64. Olga pá�
ratlan betűi, 66. Építőanyag.

— Bánhidi —

Beküldési határidő: június 
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Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: . . .  a hazát kockáz�
tatni nem szabad!

Könyvutalványt nyertek:

Holyba Zoltán Naszály, Ke�
resztes Márta Sopron, Pipicz 
Sándomé Salgótarján és Roma 
Gáborné Nyírbogdány.

A postatörténeti 
vetélkedő 

eredménye

E lap hasábjain adtunk hírt 
első ízben az elmúlt év decem�
berében meghirdetett vetélke�
dősorozatunkról. A mindnyá�
junkban meglévő játékkedvet 
szerettük volna felhasználni a 
postaszolgálat történetéről, a 
művelődési központ életéről 
szerzett ismeretek szélesítésé�
hez. Kérdéseink a hagyomá�
nyos postaszolgálat, a távközlés 
és a hírközlés közel- és régmúlt 
eseményeit próbálták felidézni.

Vajon hányán tudtuk eddig, 
hogy mik voltak a „delizsán�
szok”, vagy hogy egy bizonyos 
Taxis Mátyás nevezetű úriem�
ber volt Magyarország első pos�
tamestere? Arra a kérdésre, 
hogy ki alkalmazott először 
technikai eszközt a hang továb�
bítására, hányán vágtuk volna 
rá gondolkodás nélkül — hely�
telenül — „Graham Bell!”. 
Gondoltuk volna-e, hogy az el�
ső rádióadások egy bútorszállí�
tó kocsiban készültek. (Legtöb�
ben ebbe a csapdánkba ugrot�
tak be, megjelölve a rádióadá�
sok készítésének közismert Rá�
kóczi úti, illetve jelenlegi hely�
színét.)

Bár a három forduló kérdése�
inek válaszaihoz segítséget 
nyújtott a Postamúzeum állan�
dó kiállítása, a megfejtők nagy 
része szakkönyvtárakban pró�
bált rálelni a helyes válaszokra.

A fővárosi pályázatok mellett 
igen nagyszámú vidéki megfej�
tés érkezett az ország közeli és 
távolabbi részeiből, Nagykani�
zsától Földesig. Az aktív postás 
dolgozók mellett postás szakkö�
zépiskolások és nyugdíjasok is 
pályáztak. Meglepődtünk, hogy 
a vidéken élők mennyire jól ér�
tesültek a művelődési közpon�
tunk életével kapcsolatos dol�
gokról.

A vetélkedősorozat nyertesei 
a következők:

I. helyezett: Sebesztha Ká�

roly (Budapest). Jutalma egy 
kétnapos, kétszemélyes kirán�
dulás Nyugat-Magyarország tá �
jaira.

II. helyezett: Dióssy István
tanuló, (Puskás Tivadar Hír�
adástechnikai Szakközépisko�
la). Jutalma egy kétszemélyes 
vacsorameghívás.

III. helyezett: Nausch Gézá-  
né, (Tatabánya körzeti postahi�
vatal). Jutalma egy ajándékcso�
mag.

A IV—VI. helyezettek — Kis 
Jánosné (Tatabánya), Megyeri 
Márton (Budapest) és Rónavá�
ri László (Budapest) — másod- 
magúkkal meghívást kapnak 
egy általuk választott fővárosi 
színházi előadásra.

A vetélkedősorozat helyes vá�
laszai a Postás Művelődési Köz�
pont júniusi műsorfüzetében ol�
vashatók.

Gratulálunk a nyerteseknek, 
köszönjük a pályázók részvéte�
lét!

Szabó Éva
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