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Voltunk, vagyunk, leszünk
Beszélgetés Nagy Sándorral, az MSZOSZ elnökével

Az első magyar szakszer�
vezetet nyomdászok alapí�
to tták  1848- ban, majd egy 
óv múlva, a szabadságharc 
bukása után betiltották. 
1862- ben alakult újra, s 
gyakorlatilag szakszerveze�
tekről ez idő tájtó l beszél�
hetünk. Arról, hogy az Ős�
ember é lt - e  ilyen szövet�
ségben, egyelOre nincs tu �
domásunk. Nem volnék 
meglepődve, ha igen.

*

— Kedves Nagy Sándor, az, 
hogy „voltunk", gondolom, 
nem vita tárgya, hogy egyre in�
kább „vagyunk", az sem. S ho�
gyan „leszünk?", az már egy új 
jövőképet feltételez.

— Azt gondolom én is, hogy 
ez a három szócska nagyon

'alapvető igazságot fejez ki. Azt 
tudniillik, hogy a szakszerveze�
tek több mint száz éve jöttek 
létre, működnek és élnek, s 
minden próbálkozás ellenére 
sohasem omlottak össze. Két�
ségtelen, arról, hogy voltunk, 
most ftilságosan sokat nem be�
szélünk, de egy szervezetnek, 
ha van múltja, ezt vállalnia kell.

És az is biztos, hogy egy szer�
vezet múltja mindig a benne le�
vő személyekkel kapcsolatos. 
Ebben az értelemben számom�
ra egy szervezet vagy egy sze�
mély nem abból a szempontból 
megítélés tárgya, hogy mikor 
volt és mi volt, hanem abból a 
szempontból lényeges; amikor 
volt, mit és hogyan csinált. S a 
leghatározottabban merem állí�
tani, a magyar szakszervezetek 
már 1990 előtt is más úton jár�
tak, mint általában Közép- Ke-  
let- Európában. Nem véletlen 
tehát, hogy ez a struktúra nem 
omlott össze. Ebben nyilván az 
is szerepet játszott, hogy már 
1988- ban sem fogadtuk el az 
úgynevezett központi irányí�
tást. Korábbi példákat is mond�
hatnék, melyek az adórendszer 
bevezetését érintették, vagy a 
nyugdíjrendszerrel kapcsolatos 
észrevételek. Ha ezt akkor nem 
tesszük, most aligha lehetne el�
mondani, hogy „vagyunk".

— Mondhatnám azt, hogy 
ez egy reálpolitika eredm é�
nye?

— Feltétlenül. A mi szakszer�
vezeti szövetségünk nagyon 
nehéz körülmények között is 
határozottan és reálisan gon�

dolkodva lépett fel érdekvédel�
mi kérdésekben, nem riadva 
vissza a nyomást gyakorló esz�
közöktől. Ehhez még hozzáten�
ném; ellenőrizhetetlen kalan�
dokba sohasem vittük be a 
munkavállalókat és az orszá�
got, annak ellenére, hogy a szo�
ciális feszültségek talán alkal�
manként ezt is lehetővé tették 
volna. A „vagyunkéhoz tartozik 
az is, hogy részben a kormány�
zat és a parlamenti pártok is 
felismerték a realitásokat, s 
nem arról van szó, hogy minket 
szeretnek vagy nem szeretnek, 
mert ez a politikában teljesen 
lényegtelen.

— Akkor m iért le ttek a 
szakszervezetek szalonké�
pesek?

— Következetes magatartá�
sunk miatt. Mi kiszámítható 
szervezet vagyunk. Amit hétfőn 
mondunk, ahhoz ragaszkodunk 
szerdán is. Mi a megállapodá�
sokban szavatartóak vagyunk, 
és leszünk is.

— Májusban egy alapos 
erőfelm érő választás követ�
kezik, a tb - önkormányzati 
és üzemitanács- válasz-  
t á s . . .

— Mindegyik nagyon fontos, 
együtt és külön- külön is. Ha ér�
vényes lesz, ez olyan mérték�
ben megerősíti a szakszerveze�
teket Magyarországon, hogy 
nem lehet olyan helyzeteket te�
remteni, előidézni, ami miatt a 
szakszervezetek létét bárki is 
megkérdőjelezhetné.

— Szóval leszünk? — El�
nézést a kérdésért. . .

— Sok út vezetett és vezet a 
május 21- i választásokhoz. Aki 
ekkor elmegy szavazni, nem�
csak arra szavaz, hogy létrejöj�
jenek a tb- önkormányzatok, ha�
nem akarva- akaratlanul arra is 
szavaznak, hogy a szakszerve�
zetek megerősödjenek, s valódi 
érdekvédelmet láthassanak el.

— ön az MSZOSZ elnö�
keként több mint egymillió  
ember érdekképviseletét 
látja el. Elképzelni sem tu �
dom, hogy ne legyen opti�
mista . . .

— Való igaz, az elmúlt évek�
ben sok optimizmusra volt 
szükségem, s az vagyok ma is. 
Nem vesztettem el humorérzé�
kemet sem, s úgy érzem, május 
21. az igazság — vagy igazság�
tevés — pillanata lesz.

Veégh Ádám

Hosszúra nyúlt vita után

Megkötötték az idei 
béralkut

Titkárok országos tanácskozása Gyulán
•

„Bérre ment a játék” a PDSZ- titkárok országos ta�

nácskozásán, amelyet festői környezetben rendeztek 

meg Gyulán, az Erkel Hotel dísztermében március 

25—26- án. Huszonötödikén, csütörtök délután már 
együtt volt a csapat, és míg az egyik része taktikai meg�

beszélést tartott, készülve a másnapi nagy csatára, ad�

dig a másik beszélgetett. Bizony, beszélgetett végre.

Kiönthették lelkűket, nem hajtotta őket az idő. Aztán pe�

dig urambocsá’ énekeltek, táncoltak. Erre is szükség 

van néha. Mondják, akik nem tudnak jókedvűen szóra�

kozni, azok dolgozni sem. Nos, ha a jókedvből kell meg�

ítélni, hogyan tudnak dolgozni a postások, akkor bizony 

jó bizonyítványt kell nekik adni. Tizenegy körül szobáik�

ba vonultak vissza, hogy kipihenjék magukat: egyesek 

azt rebesgették, hogy a másnapi tanácskozás legalább
éjfélig elhúzódik majd.

Péntek reggel a 229 titkár és 
a szakma képviselői már reggel 
hétkor ott ültek a reggelinél és 
latolgatták az esélyeket: vajon 
mennyit kér a szakszervezet, 
mennyit hajlandó engedni a 
posta vezetése. Nyolckor Mesz- 
lényi Ferenc megnyitotta a zárt 
ülést, ahol ismertette az előző 
esti intézőbizottsági ülés állás-  
foglalását a négy témáról: az 
1992. évi szociális terv teljesíté�
séről, az 1993. évi szociális terv-  
javaslatról, a postás dolgozók 

egyenruha- korszerűsítéséről, 
az ellátásban jogosultakról, a 
pszdk, azaz a távíró- távbeszélő 
díjkedvezmény megszüntetése 
utáni kompenzálásról, valamint 
az 1993. évi bérfejlesztési és

alapbéremelésről. Mundruczó 
Kornél rövid bevezetőjében 
megindokolta, azért kezdték 
zárt tárgyalással a tanácsko�
zást, mert így egységes állás�
pontot tudnak majd képviselni, 
és nem húzódik el feleslegesen 
a vita. Ezután Kispisti Jánosné 
mondott szóbeli kiegészítőt.

A Magyar Posta Vállalat 
1993. január 5- én javaslatot dol�
gozott ki, és az intézőbizottság 
elé terjesztette az MPV kollek�
tiv szerződésének 3. számú 
mellékletére vonatkozó módo�
sító javaslatát, vagyis a pszdk 
díjkedvezményének kompenzá�
lásáról és a munkahelyi étkez�
tetés hozzájárulásának módosí�
tásáról — kezdte beszédét. Az

intézőbizottság úgy döntött, 
hogy az ügy fontosságára való 
tekintettel meg kell kérdezni a 
szakszervezeti tagokat. A vita 
eredményeként, többszöri 
egyeztető megbeszélés után a 
testület egy szakértői bizottság 
felállítását kezdeményezte, és 
azzal az igénnyel lépett fel, 
hogy több változat közül lehes�
sen választani.

A munkahelyi étkeztetéssel 
kapcsolatban a munkáltató 
1992 decemberében értesítette 
az igazgatóságokat, hogy az 
üzemi étkeztetés hozzájárulá�
sának összegét 1100 forintról 
1000 forintra csökkentette. Az 
utolsó bekezdésben jelezte, 
hogy a 100 forintot bruttósítva 
január 1- jei hatállyal kompen�
zálják az üzemi étkeztetést 
pénzben vagy természetben 
igénybe vevőknek. A január 26-i 
érdekegyeztetés emlékeztető�
jében a munkáltató a pónzbeni 
étkeztetés támogatására 1100 
forintot szánt, de a visszame�
nőleges intézkedés a mai napig 
nem történt meg. Mivel ez az 
intézkedés késett, február 
20- án a szakértői bizottság a ki�
fizetetlen 100 forintokkal növel�
ni kívánta a pszdk kompenzálá�
sának összegét. Ugyanis a 
szakértők megállapították, 
hogy az étkeztetésben a termé�
szetbeni juttatás a legkedve�
zőbb a dolgozók számára. 
A 100 forintos csökkentés tehát 
elhamarkodott lépés volt a vál�
lalatvezetés részéről.

A 135 milliós kezdő összeg 
először 41 millió forintos étke�
zési hozzájárulással, a későbbi-

Kispisti Jánosné

ekben 71,5 millió forinttal bő�
vült. Ezt a keretet az április havi 
pszdk adóterhe 28,9 millióval 
csökkentette. így a kompenzá�
lásra jelenleg 218,6 millió forint 
áll rendelkezésre. A szakértői 
anyag tervezett 0,6 százalékos 
bérfelhasználását a rendelke�
zésre álló pénzt és az étkezte�
tési támogatást pénzben igény�
be vevők számának jelentős 
csökkenése — 72 százalékról 
47,4 százalékra — mérsékelte, 
vagyis 0,025 százalékra. Ez le �
hetővé tette, hogy a dolgozók a 
6000 forint arányos részét ha�
vonta nettó összegben kapják 
kézhez.

Ezután Kispisti Jánosné arról 
szólt, hogy a szakszervezet 
egyetért a ruhajuttatások terve�
zett 510 milliós ráfordításával. 
A szakszervezet azt is tudomá�
sul vette, hogy az 1992. évi szo�
ciális terv az új egyenruha be�
vezetését, az anyagi lehetősé�
gek függvényében folyamato�
san kívánja megvalósítani. 
Ugyanakkor azonban megje�
gyezte, hogy az 510 millió forint 
felhasználása nem látszik reá�
lisnak. A nyugdíjasok helyzeté�
ről szólva javasolta, hogy az ő 
helyzetüket is szabályozni kell a 
pszdk kiváltsága kapcsán: lehe�
tőségként a hűségalapítvány�
hoz kötötten és úgy is, hogy a 
nyugdíjasok is kapjanak kárpót�
lást a pszdk felszámolása után.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Négy igen kellene
Folyamatosan meggyőződhetünk róla, hogy a szakszerve�

zetpolitika lényeges eleme a szakszervezetek és a pártok 
viszonya. így van ez — új hangsúlyokkal — a parlamentáris 
demokrácia, a piacgazdaság körülményei között is. Nem 
mindegy ugyanis, hogy az Érdekegyeztető Tanácsban — a 
kormány, a munkáltatók és a munkavállalók képviselői kö�
zött — zajló csatározások mellett az Országgyűlés mekkora 
figyelmet fordit a munkavállalók, a nyugdíjasok, a munka-  
nélküliek gondjaira, milyen törvények születnek, s a parla�
menti pártok hogyan képviselik a bérből és fizetésből élő 
dolgozók érdekeit.

Mint tapasztaljuk, az sem mellékes, hogy melyik párt és 
szakszervezeti szövetség között alakul ki rokonszenv és 
szorosabb kapcsolat, és melyik viszonyát jellemzi a hűvös 
távolságtartás, netán ellenségeskedés. Az elmúlt három év 
történetéből sok példát ismerünk ezekre az esetekre, jelen�
ségekre.

Most újból előtérbe kerül az egyes pártok és a szakszer�
vezeti konföderációk kapcsolata — ezt jelzi a kölcsönös 
tárgyalások sorozata —, hiszen egy év múlva parlamenti vá�
lasztások lesznek, s a jövő hónapban sor kerül az üzemi ta�
nácsok ás a társadalombiztosítási önkormányzati képvise-  
lők megválasztására. Az előbbiben a pártok a főszereplők, 
az utóbbiban a szakszervezetek. Ám ahogyan nem mind�
egy, hogy 1994- ben kiket támogatnak a szakszervezetek, az 
sem közömbös, miként vesznek részt a pártok a május végi 
megmérettetésben.

Mint ismeretes, a tb- választások akkor érvényesek, ha a 
választásra jogosult állampolgárok 25 százaléka részt vesz 
rajta. Amennyiben ennél kevesebben mennek el szavazni, 
úgy 1994. december 31- ig új választást kell kiírni, s addig a 
jelenlegi — zömében a pártok által delegált — felügyelőbi�
zottság látja el a társadalombiztosítási alapok irányítását.

A 25 százalékos érvényességi küszöb — a mai viszonyok 
ismeretében — meglehetősen magas, de teljesíthető. Ke�
mény munkával, összefogással, alapos, tudatos felkészü�
léssel. Olyan felvilágosító, meggyőző és szervezőmunkával, 
amelynek eredményeként világossá válik a választások ér�
telme és a választók érdekeltsége. Ebben rendkívül nagy a 
szakszervezeti szövetségek felelőssége, de nem kicsi a pár�
toké sem. Lényeges tényező, hogy az ország meghatározó 
politikai tényezői hogyan viszonyulnak a választásokhoz.

Ezért az MSZOSZ levelet küldött kilenc parlamenti és 
parlamenten kívüli párthoz, amelyben tájékoztatta a pártok 
vezetőit a választások feladatairól, és választ kért négy kér-  

, désre. Azt tudakolta az MSZOSZ levele az MDF- től, az 
SZDSZ- től, az MSZP- től, a KDNP- től, az Agrárszövetségtől, 
a Köztársaság Párttól, az NDSZ- től. az MSZDP- től és a Szo�
ciáldemokrata Néppárttól, hogy részt vesznek- e a tb- vá�
lasztások kampányában, a tb- önkormányzat létrejöttének 
fontosságát bemutató felvilágosító munkában, miként véle�
kednek az MSZOSZ tb- koncepciójáról, szándékukban áll- e 
valamelyik szakszervezeti szövetséget megkülönböztetett 
módon támogatni. Továbbá az iránt érdeklődött az 
MSZOSZ levele, hogy tudnának- e pártjukból az MSZOSZ-  
listára olyan szakembereket javasolni, akik hozzájárulhat�
nának az önkormányzat szakszerű működésének megala�
pozásához.

Mint a pártok felsorolásából kiderül, az FKGP és a Fidesz 
nem kapott ilyen levelet. Ennek magyarázata: három év ke�
vés volt ahhoz, hogy az MSZOSZ — minden törekvése elle�
nére — szervezett kapcsolatot alakítson ki a kisgazdákkal 
és a fiatal demokratákkal. A Fidesz nyilvánosságra hozta ál�
láspontját, miszerint ha hatalomra kerül, minden törvényes 
eszközzel a tb- önkormányzatok felszámolására törekszik. 
Az MSZOSZ viszont úgy véli: a tb- önkormányzatok létének 
elutasítása a demokratikus intézményrendszer megkérdő�
jelezését jelenti.

Érdekes és fontos lesz, hogy a megszólított pártok vála�
szolnak- e a levélre, s ha igen. mi lesz annak tartalma. Az 
MSZOSZ négy igent vár a feltett kérdésekre, de legalább 
három „igen" esetén tudja elképzelni az együttműködést 
az említett pártokkal.

E sorok írásakor — miként a lapokból értesülhettünk róla 
— megérkezett az első négy igen a szocialistáktól. Az 
MSZP egyetértő válasza azonban figyelemre méltó kiegé�
szítéseket is tartalmaz. így például felhívják a figyelmet ar�
ra, hogy célszerű lenne konkrétabban meghatározni az ál�
lam felelősségét. Szét kellene ugyan választani a nyugdíj-  
és az egészségügyi biztosítót, de helytelen lenne két fel-  
duzzasztott apparátust foglalkoztatni, hiszen ez sokba ke�
rül. Arra is figyelmeztetnek: a megválasztott önkormányza�
toknak célszerű lenne a foglalkoztatási helyzettel összefüg�
gésben felülvizsgálni a nők 1995- től tervezett nyugdíjkorha�
tárának tervezett emelését. Az MSZP egyébként nem akar 
pártjelölteket indítani, mert véleménye szerint a tb- önkor-  
mányzatokba szakértőket kell jelölni.

Jó lenne, ha a szocialistákhoz hasonlóan a többi párt is 
érdemi és konstruktív választ adna az MSZOSZ levelére. Ez 
nemcsak az ország legnagyobb szakszervezeti szövetségé�
vel javítaná az együttműködés lehetőségeit, de kedvező ha�
tást gyakorolna a választások lebonyolítására és a megvá�
lasztott tb- önkormányzatok működésére is.

Kárpáti Sándor
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Ezutáe Kovács László, váci 
kollégánk javasolta, hogy az 
óvodákra, illetve az. óvodásokra 
fordított 32 millió forintot cso�
portosítsák át üzemi étkezésre. 
Egyébként ezt az elképzelését a 
nap folyamán még hatszor 
megismételte. Kisebb vita után 
a szakszervezet javaslatát a t it �
károk országos tanácsa elfo�
gadta. A pszdk kérdésében 
34- en tartózkodtak, az egyenru�
ha kérdésében pedig hárman, 
ellenszavazat nem volt.

Az 1993. évi bérfejlesztéssel 
kapcsolatos szakszervezeti ál�
lásfoglalást Konrát Ervin ter�
jesztette elő. Elmondta, hogy 
az ez évi bérfejlesztés lehetősé�
gének, mértékének meghatáro�
zására irányuló szakértői tár�
gyalások már hónapokkal előbb 
elkezdődtek. A szakmai előter�
jesztés nem a kiinduló állapotot 
tartalmazza, hanem azt, amed�
dig a szakszervezettel való 
egyeztetésekig sikerült eljutni.

Kovács László

Míg tavaly a postaszintű terve�
zés során nem számoltak volu�
mennövekedéssel, addig az 
idei tervben már növekedést is 
figyelembe vettek. Ezért a szak- 
szervezet úgy gondolta, hogy 
az átlagbér-növekedés megha�
ladhatja a 20 százalékot is. A 
szakszervezet javasolta megha�
tározott munkakörökben a 
11 000 forintos tarifaminimu�
mot. Lényeges volt az eltérés a 
szakmai és a szakszervezeti el�
képzelések között a következő 
kérdésekben: A munkáltató kö�
telező minimális alapbéreme�
lésként csak 13 százalékos 
emelést kívánt, míg a szakszer�
vezet megismerve a terü-

Konrát Ervin

leti véleményeket, továbbra is 
ragaszkodik a 15 százalékos kö�
telező alapbéremeléshez. Ez az 
emelés a postaszervek lehető�
ségén belül van, bár el kell is�
merni, néhány kisebb középfo�
kú postaszervnél feszültséget 
okozhat. A létszám és a gazdál�
kodási pozíció m iatt azonban a 
15 százalékos kötelező alapbér- 
emelés a posta gazdálkodását 
nem veszélyezteti A másik el�
térő álláspont az alapbérfej�
lesztés maximumának megha�
tározásában volt. A szakmai ja �
vaslat 18 százalékos átlagkere�
set-növekedést irányzott elő, a 
szakszervezet ezzel szemben 
20 százalékot. Vita után a Titká�
rok Országos Tanácsa elfogad�
ta a szakszervezet álláspontját.

Már fél tíz volt, mire elkez�
dődhetett a feszült hangulatú 
nyílt ülés, Doros Béla vezér-  
igazgató nemtetszésének adott

kifejezést, hogy megvárakoz�
tatták. Ugyanakkor hivatkozott 
a több hónapos egyeztető fo �
lyamatra és nehezményezte, 
miért kellett a napirendet meg�
változtatni. Mundurczó Kornél 
erre azt válaszolta, hogy éppen 
a vita elhúzódása és a napiren�
di pontok közötti logikai sor�
rend miatt változtattak. Végül 
is a szakma képviselői bele�
egyeztek a sorrend megváltoz�
tatásába. S ugyanezt tette Csa�
tári Lajos, a POFÉSZ elnöke is. 
A feszültség olyan nagy volt 
ebben az időszakban, hogy be�
vallom arra gondoltam, nem 
születik megegyezés. De a rö�
vid kis intermezzo után Sombor 
András, a vezérigazgatóság fő �
osztályvezetője megindokolta, 
miért kellett a pszdk- t meg�
szüntetni. Megtudtuk, olyan 
többletköltséget — 80 millió fo �
rintot — jelentett, amelyet a 
posta jelenlegi gazdasági hely�
zetében már nem tud elviselni. 
Ugyanakkor biztosította a hall�
gatóságot arról, hogy a kom�
penzálás összegét minden pos�
tás dolgozóra kiterjesztik. 
Hangsúlyozta, hogy figyelembe 
kell venni a gazdasági realitá�
sokat, és a postának így is 
többletköltséget jelent a pszdk 
kiváltása.

A POFÉSZ képviseletében 
Csatári Lajos elmondta, hogy a 
független érdekvédelmi szerve�
zetek egyeztetésein arra töre�
kedtek, hogy a javaslataik a vál�
lalati szociális intézmények 
jobb, gazdaságosabb kihaszná�
lását, másrészt a társadalmi 
méretű szociális ellátás problé�
máit is figyelembe vegyék. 
A vállalat szociális intézményei�
nek működtetésében a legfon�
tosabb a kihasználtság, hiszen 
a juttatásokat igénybevevők 
létszáma természetszerűen be�
folyásolja az egy főre jutó költ�
ségek alakulását.

A gyermekintézmények ala�
csony kihasználtságáról szólva 
kifejtette, hogy ennek több oka 
van, társadalmi tükörképnek is 
felfogható, más ágazatokban is 
hasonló a helyzet. A társadalmi 
méretekben jelentkező szociá�
lis gondok megjelentek a pos�
tánál is, ami befolyásolta a szo�
ciális terveket. Hangsúlyozta, a 
munkaegészségügynek például 
tartalmaznia kell az ember és 
munkakörnyezetének kapcsola�
tát. Meg kell felelni az ergonó�
miai alapfeltételeknek, és kie�
melten kell kezelni azon dolgo�
zók bérét, akiknek feladata a 
munkahelyek egészségügyi vi�
szonyainak ellenőrzése, a mun�
kaártalmak kiküszöbölése. Ez�
után Doros Béla vezérigazgató 
kért időt, hogy csapatával meg�
beszélje, milyen választ ad a 
szakszervezetnek. 1600 forintot 
javasolt üzemi étkezési költség-  
térítésként. Mindez a vállalat�
nak 80,6 millió forintjába kerül. 
A vezérigazgató elmondta, az 
adózás megváltoztatása kedve�
zőtlenül ért mindenkit, így a 
postát is, ezért kellett a pszdk 
kiváltásáról gondoskodni. De 
nincs más forrás, mint a bérből 
kompenzálni. Hozzátette, hogy 
senki sem köteles ellensúlyozni 
a kedvezőtlen piaci hatásokat 
és az állami intézkedések kia�
dását növelő hatását. Kijelen�
tette, a posta vezetése javasla�
tában a végsőkig elment. Ké�
sőbb azt is hozzátette, hogy 
egy vállalatnak nem kötelessé�
ge a nyugdíjasokról gondos�
kodni, ez állami feladat. Ezután 
Mundruczó Kornél javasolta, 
hogy a Titkárok Országos Taná�
csa területi szekcióként vonul�
jon vissza egyeztetni álláspont�
ját. Visszajőve elmondták, hogy 
elfogadják az 1600 forintos ét�
kezési hozzájárulás összegét, 
és lemondanak a visszamenő�
leg kifizetendő 100 forintról és 
a nyugdíjasok kompenzálásá�
ról. Csatári Lajos, a POFÉSZ el�

nöke öt perc szünetet kért, 
majd közölte, a bértárgyalások 
idején döntenek arról, elfogad-  
ják- e a vezérigazgató javasla�
tát.

Sombor András arra kérte a 
Titkárok Országos Tanácsát, 
hogy a kollektív szerződés mó�
dosítását halasszák el és április 
másodikáig egy szűkebb szak�
értői fórum egyeztessen. Tizen�
kettő harminckor a jelenlévő 
titkárok úgy döntöttek, hogy az 
1600 forint sorsáról majd a bér-  
tárgyalások idején döntenek, és 
79 tartózkodással elfogadták 
azt is, hogy a kollektív szerző�
dés módosításáról később in�
tézkedjenek.

Ezután dr. Bella Mária, a ve�
zérigazgatóság osztályvezetője 
az egyenruha- korszerűsítésről 
beszélt, s arról, kiket illet a for�
maruha és a munkaruha. Hang�
súlyozta, hogy az egyenruha 
használatát feltétlenül fontos�
nak tartották azokon a helyeken 
bevezetni, ahol a postások köz�
vetlen kapcsolatban vannak az 
ügyfelekkel. A hírlapkézbesítők 
nem kapnak egyelőre új egyen�
ruhát, hiszen nem lehet tudni, 
m i lesz a sorsa a postai hírlap- 
terjesztésnek: megmarad-e a 
postánál ez az ágazat. Kifejtet�
te azt is, hogy az egyenruha vi�
seleté, annak ellenőrzése a ve�
zetőktől függ. A szociális ellá�
tásról szólva elmondta, az adó�
terhek megemelték a költsége�
ket, s így igen nehézzé tették 
munkájukat, hiszen másfélszer 
annyi pénzre lenne szükség, 
hogy annyit fizessenek, mint ta�
valy.

Fóris Ferencné vezérigazga�
tó- helyettes az úgynevezett 
SZEV ingatlanok szétosztásáról 
beszélt. Megtudtuk, hogy a

Dr. Bella Mária

posta megegyezett a MATÁV-  
val és az Antenna Hungáriával. 
Ezek szerint a posta kezelésébe 
az alábbi ingatlanok kerülnek: a 
balatonalmádi, a balatonfüredi 
üdülő, a Szántód-Fürdötelep 
oktatási telepe, a Római-part 
hétvégi telepe, a Gárdonyi

Camping, a balatonszabadi 
gyermeküdülő, a hajdúszobosz- 
ló i üdülő, a Budapesti Központi 
Munkásszálló, a Szent István 
Körúti Szálló és a tornyopusztai 
vadászház.

A MATÁV- hoz kerül a bala-  
tonfenyvesi, a balatonfüredi 
üdülő, a soproni üdülőtelep, a 
városligeti óvoda, a Rabinovics 
úti gyermekintézmény, a Rot-  
tenbiller utcai üzem és iroda, a 
Ságvári úti raktár, a Nagymező 
utcai raktár, valamint a diák-  és 
női szálló.

A Műsorszóró, illetve annak 
jogutódjának az Antenna Hun�
gária Rt. kezelésébe a követke�
ző ingatlanok kerülnek: a bala�
tonfüredi üdülő, a Zirc Tündér�
major gyermeküdülő. A vezér�
igazgató- helyettes asszony be�
számolóját vita követte és töb�
ben nehezményezték, hogy a 
posta lemondott a balatonfeny-  
vesi üdülőről. Doros Béla vezér-  
igazgató megnyugtatta a jelen�
lévőket, hogy a posta, a MA�
TÁV, illetve az Antenna Hungá�
ria közötti megállapodás csak 
abban az esetben érvényes, ha 
az érdekvédelmi szervek belee�
gyeznek. Mundruczó Kornél pe�
dig azt javasolta, hogy az üdü�
lők és szállók jobb kihasznált�
sága érdekében a vállalat a 
szakszervezetekkel együtt hoz�
za létre a Posta Tours Vállala�
tot. Ezután ebédszünet követ�
kezett és talán jelképesnek is 
mondható, hogy a legfonto�
sabb napirendi pont a bérkér�
dés megvitatása előtt a részt�
vevők „Hamlet"- szeletet kap�

tak, s közben elgondolkodhat�
tak, „a lenni vagy nem lenni" 
kérdésén, ugyanis a választá�
sok a szakszervezetek számára 
létkérdés, hogy olyan béreme�
lést csikarjanak ki a posta veze�
tésétől, amelyikkel nyugodtan a 
dolgozók elé állhatnak.

Ebéd után Fóris Ferencé f i�
gyelmeztetett arra, amit már 
eddig is tudtunk, hogy csak ad�
dig nyújtózkodhatunk, ameddig 
a takarónk ér. Ezután hosszas 
vita következett. Csatári Lajos, 
a POFÉSZ elnöke kifejtette, 
tagsága az alapbéremelés m i�
nimumát 14 százalékban, maxi�
mumát pedig 18 százalékban 
képzeli el. A PDSZ továbbra is 
ragaszkodott a 15, illetve 20 
százalékhoz. Már háromnegyed 
öt volt, amikor Doros Béla ve�
zérigazgató megint időt kért és 
aztán bejelentette, hogy a pos�
ta gazdasági helyzete — alsó 
határként 14 százalék átlagbér�
emelést, illetve felső határként 
19 százalékot — tesz csak lehe�
tővé. Ugyanakkor javasolta, 
hogy az étkezési hozzájárulást 
emeljék 1600 forintra, s ebben 
benne foglaltatik a pszdk kivál�
tása is. Ezután arra kérte a hall�
gatóságot, fogadják el ezt az 
ésszerű kompromisszumot. Hat 
órakor nem kis izgalmak után a 
Titkárok Országos Tanácsa el�
fogadta a vezérigazgató úr ja�
vaslatát, és Meszlényi Ferenc 
elégedetten jelenthette be, 
hogy az 1993-as béralku meg�
köttetett.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Szakmai vezetők a tanácskozáson

A vita a szünetben is folytatódott

Az előtérben dr. Bella Mária, Fóris Ferencné, Sombor András

Szellemi
torna

Ismét bebizonyosodott, 
hogy az érdekegyeztetés ke�
mény szellemi torna. Nem 
kerti mulatság. Jó előkészí�
tést, színvonalas szakértői 
munkát igényel. Harcot jelent, 
megfontolt határozottságot, 
egyszersmind rugalmas tár�
gyalókészséget, kompromisz-  
szumra való hajlamot. A ko-  
nokság, a görcsös ragaszko�
dás nem sokat számít, ha hiá�
nyoznak a meggyőző érvek és 
tények.

Ezt éreztük, amikor össze�
csaptak a különböző vélemé�
nyek, ütköztek a munkáltatói 
és munkavállalói érdekek, pél�
dául a szociális tervjavaslat 
egyes tételeiben, a távíró- táv�
beszélő díjkedvezmény
(pszdk) megszüntetésében és 
kompenzálásában, vagy a bér-  
fejlesztési és alapbér- emelési 
lehetőségek latolgatásában.

Volt itt minden: ismétlődő 
tárgyalások, újabb nekigyür-  
kőzósek, időkérések, szavazá�
sok, taktikák, ragaszkodás és 
engedékenység. De hát ez 
maga az érdekegyeztetés. 
Ilyen a technikája. Idő-  és 
energiaigényes, türelmet, 
megértést kíván, mint maga a 
demokrácia. Nincs más meg�
oldás, mint az, hogy tanulni és 
gyakorolni kell. Megéri a fá�
radságot, mert nagyon lehet 
örülni a megegyezés eredmé�
nyeinek.

Hogyan
beszélünk?

Miként a legtöbb közéleti 
fórumon, ez is felvetődött a f i�
gyelmes szemlélőben. Most 
ha közhelyszámba is megy 
hangsúlyozása, de valóban 
nem mindegy, hogyan beszé�
lünk, miként fogalmazzuk 
meg mondanivalónkat, külö�
nösen közérdekű kérdések�
ben, nagy nyilvánosság előtt. 
Hatványozottabban vonatko�
zik ez a közszereplőkre.

Egy olyan maratoni munka-  
értekezleten, mint amilyen a 
titkárok tanácsának ülése volt, 
sokan szóltak hozzá a sokféle 
témakörhöz. Gazdag a lehető�
sége annak, hogy szemelges-  
sünk beszédkultúránk meg�
nyilvánulásaiból. Mert a lé�
nyegre törő, frappáns megnyi�
latkozások mellett volt itt mo�
tyogás, túlbeszélés, szereplési 
vágytól hajtott, gondolat nél�
küli önmutogatás is. Megfi�
gyeltem: sokan és ismételten 
így kezdték beszédüket: Csak 
röviden . . .  És a legtöbbször 
hosszúra és vékonyra nyúlik a 
szöveg, mint El Greco figurái 
a festményein. Most divat a 
„kerül". Terjed, mint tavasszal 
a nátha. „Bemutatásra ke�
rül ... , megtárgyalásra ke�
rül . . . "  Ahelyett hogy azt 
mondanánk: bemutatjuk, elfo�
gadjuk, megtárgyaljuk.

Ám láttunk- hallottunk jó 
példát is, amely úgy hatott, 
mint az elhanyagolt, gazos 
föld mellett az ápolt, virágos 
kert. Ilyen volt dr. Bella Mária, 
a vezérigazgatóság osztályve�
zetője, aki előadóként több al�
kalommal is megszólalt. Az 
egyébként is előnyös külsejű, 
rokonszenves asszony feltű�
nően tisztán, szépen beszélt. 
Határozottan, vonzóan — s 
ahogy újságíró kollégám meg�
jegyezte — szinte nyomdaké�
szen. Akár egy gyakorlott té�
vébemondó.

Ha nem is értett mindig 
egyet az ember azzal, amit 
mondott az új egyenruháról, a 
szociálpolitika egyes kérdése�
iről, de élvezni lehetett azt, 
ahogyan mondta.

Az ebéd közbeni tereferé-  
ben ennek a titkáról faggat�
tuk. — Gyermekkorom óta 
sok szépirodalmat olvasok — 
vallotta magáról. Hát igen. Ne 
csak írjunk, olvassunk is. Ak�
tuális intelem ez újságíróknak, 
de minden tisztségviselőnek, 
közszereplőnek.

—is—
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Titkárok országos tanácskozása Gyulán

Tisztségviselők Budapestről és Nyíregyházáról

(Folytatás a 2. oldalról)

Ezután a tanácskozás átala�
kult fórummá, Doros Béla ve�
zérigazgató és Fóris Ferencné 
válaszoltak a titkárok kérdései�
re. Többek között elmondták, 
hogy ezt az évet arra kell szán�
ni, hogy a legfontosabb helye�
ken behozzák az évtizedes le�
maradást. Doros Béla hangsú�
lyozta, különösen a posta buda�
pesti működését kell javítani. 
Arra a kérdésre, hogy hol tart a 
részvénytársaság megalakítá�
sa, elmondta, hogy az első lé�
pésben 100 százalékos állami 
tulajdonban lesz a részvénytár�
saság. Az előkészítés folyik. En�

nek érdekében vizsgálatokat 
folytatnak, hogy a posta külön�
böző részei tudnak- e önállóan, 
gazdaságosan működni.

Fóris Ferencné a hírlapter�
jesztéssel kapcsolatban el�
mondta, a hírlap jövője a postá�
nál attól függ, hogy gazdaságo�
san üzemeltethető a hírlapter�
jesztés. Doros Béla arra a kér�
désre, hogy a hírlapterjesztés 
51 százalékát megvették- e kül�
földi vállalkozók, azt válaszolta; 
még nem, de szeretnék. A pos�
ta mindent megtesz, hogy ezt 
az ágazatot gazdaságossá te �
gye, ha azonban külső okok mi�
att ez lehetetlenné válik, akkor 
le kell mondania róla.

GONDOSAN FEL KELL MÉRNI

M ire  képes a  Posta ?
Olvastam, hallottam már ( — Én szeretek a szakszerve-

egyet és mást Doros Béla ve- zeti tisztségviselők között tar- 
zérigazgatóról, de személyesen tózkodni, de nem szeretem, ha 
még nem találkoztunk. Most, a fölöslegesen megvárakoztat- 
gyulai „érdekegyeztető birkózó-  nak — mondta kicsit mérgesen 
versenyen" nemcsak arra nyílt arra utalva, hogy csúszott a 
alkalmam, hogy közelről megfi-  kezdés, és átrendeződtek a na-  
gyeljem, de a tanácskozás pirendek. Jobban kell gazdál-  
egyik szünetében mintegy kodnunk az idővel — figyelmez-  
húszperces négyszemközti be-  tetett, majd enyhültebben így 
szélgetést is folytathattunk fon-  folytatta: — Érthető, hogy a 
tos témakörökről. Benyomása-  szakszervezet harcol, de ha ki-  
imról az alábbiak vallanak. merültek a lehetőségek, ha már

Előző este még ausztrál kül-  nincs további mozgástér, akkor 
döttséggel tárgyalt, de másnap ne sanyargassuk egymást. Mi 
kora reggel már ott volt a gyű-  nyílt kártyákkal játszunk. Szük-  
lai szakszervezeti szimpóziu-  ség van a taktikára, de az öncé-  
mon, amelyen elejétől végig ki-  lú taktikázás fölösleges. Most 
tartott, amelynek munkájában gazdasági visszaesés van a vi-  
aktívan részt vett. Felszólalt tágban, válságos a gazdaság, 
minden lényeges kérdésben, vi- azt is be kell látni a szakszerve-  
tatkozott ha kellett, de mindig zetnek, figyelembe kell vennie, 
röviden beszélt, konkrétan, ha igényeit előterjeszti, követe-

Doros Béla vezérigazgató Kárpáti Sándor újságíróval be�
szélget

szakszerűen, világosan. Voltak 
olyan pillanatai az egész napos 
értekezletnek, amikor ő billen�
tette át a holtponton, s lendítet�
te tovább a közös gondolko�
dást. Fórumot is tartott, érdemi 
válaszokat adott a fe ltett kérdé�
sekre, beavatta hallgatóit a vál�
lalat részvénytársasággá alaku�
lásának folyamatába, dilemmá�
iba, műhelytitkaiba. Nem ken�
dőzte el a nehézségeket, nem 
keltett illúziókat, keményen fo �
galmazott, ha a jó irányú vál�
toztatások szükségességét 
hangsúlyozta. Egyszerre volt 
határozott és kompromisszum�
kész az érdekegyeztetésben, 
megőrizte tekintélytisztelő köz�
vetlenségét, ha az emberekkel 
beszélgetett.

— Milyen érzései, gondola�
tai vannak? — fordultam hozzá 
az ebéd előtti szünetben.

léseit megfogalmazza. A válla�
lat nem köteles gondoskodni a 
nyugdíjasokról, a piac nem kö�
teles a kompenzálásra. Tudom, 
ezek keményen hangzanak, de 
így van.

— Akkor mitől szociális a pi�
acgazdaság? — vetem közbe.

— Mindenkiről, így a nyugdí�
jasokról is az arra illetékes in �
tézményeknek kell gondoskod�
niuk. Ez vonatkozik a kompen�
zálásokra is. így működik a pi�
acgazdaság, amely — összes 
bajával,' igazságtalanságaival 
együtt is — még mindig a leg�
hatékonyabb. Jobbat ugyanis 
még nem találtak fel.

— Milyen a közérzete mos�
tanában? Ezt azért kérdezem, 
mert úgy tudom, a váltás elején 
voltak ilyen- olyan gondok.

— Igen, így volt, de most 
már jól érzem magam, mert is �

A postás dolgozók egyenru�
hájának korszerűsítése önálló 
napirendként szerepelt a fóru�
mon. Ennek megfelelően rész�
letes szóbeli tájékoztatót kap�
tak a résztvevők az új ruházat�
tal kapcsolatos tudnivalókról. 
A beszámolóban az is elhang�
zott, hogy az új formaruha ki�
alakításának folyamatában a 
szakszervezetek képviselői is 
részt vettek, akiknek módjuk�
ban állt tolmácsolni a dolgozók 
észrevételeit.

Ehhez képest meglepő volt, 
hogy az alapos tájékoztató után 
is milyen sokan kértek szót, 
mennyi kétely, dilemma, javas�
lat hangzott el. Csökkentsük, 
vagy bővítsük az új ruházat vi�
selőinek körét? Kötelező legyen 
a viselés, vagy nem? Viselni 
fogják, vagy nem?

Felmerül az emberben: ha 
működik a ruhabizottság, ha a 
szakszervezet képviselőit be�
vonták az előkészületekbe, ak�
kor mitől a tájékozatlanság, mi�
ért e sok kérdés a titkárok ré�
széről. Ezt többen firtatták. 
A válasz valahogy így hangzott: 
azért a sok kérdés, mert akiket 
bevontak az előkészületekbe, 
azok nem adják tovább az in�

merem a bajokat, tudom me�
lyek azok, s hol vannak a gyen�
ge pontok.

— Hallhatnánk erről valamit?
— Határozottabban kell fe l�

lépni a túlzott kényelmesség, a 
tunyaság, a rossz beidegzettsé-  
gek ellen. Jobban szem előtt 
kell tartani az eredményessé�
get, vagyis eredménycentrikus 
gondolkodásra és magatartás�
ra van szükség. A postás is 
gondolkodjék azzal együtt, 
hogy betartja a szabályokat. 
A hírlapárus is törje a fejét 
azon, hány lapot tud kitenni 
standjára úgy, hogy egyforma 
eséllyel kínálja azokat. A hírlap�
szolgáltatást úgy és azáltal kell

megtartanunk, hogy az eddigi�
eknél jobban csináljuk, na�
gyobb haszonnal. Az egész 
technológiát felül kell vizsgálni, 
fel kell mérni, egyáltalán mire 
képes a posta, hogyan tudjuk 
javítani a szolgáltatások színvo�
nalát, miközben át is kell szer�
vezni, rendbe is kell tenni egyes 
egységeket, területeket.

— Ez lenne az arculatváltás?
— Igen, az arculatváltás el�

sősorban tartalmi kérdés, érde�
m i változtatást jelent az ered�
ményesség irányába. Ez az el�
sődleges. A többi, a formák, a 
jelképek másodlagosak, jólle�
het kifejezői a korszerűsítés�
nek.

Változó nézőpont

Határozott kiállás 
a jogos érdekek mellett

Ha olyasféle díjat alapítot�
tak volna a szervezők, hogy 
ki az érdekvédelmi fórum 
legaktívabb tagja, azt bizo�
nyára Kovács László gazdá-  
szati előadó, váci körzeti 
szakszervezeti titkár nyerte 
volna el. Minden fontosabb 
napirendhez hozzászólt, em�
lékezetem szerint hatszor-  
hétszer. A több mind két�
százfős sokaságban is fe l�
tűnt mintás pulóverében, 
csíkos ingében, mindig vi�

dám arcával, mozgékonysá�
gával. Ha elindult a mikro�
fon felé, már a hallgatóság 
élénksége kísérte megszóla�
lását. Azzal is felhívta magá�
ra a figyelmet, hogy a „ke�
mény kisebbség" szavazója�
ként konokul ragaszkodott a 
gyermekintézmények meg�
szüntetéséhez. Mindez ele�
gendő okot szolgáltatott ah�
hoz, hogy beszélgetést 
kezdményezzek vele.

— Mitől, honnan ez a 
nagyfokú aktivitás? — kér�
deztem.

— Sokat mozgok a terü�
leten, gyűjtöm az informáci�
ókat és igyekszem azokat 
továbbítani. Az ilyen fóru�
mokon is. Magam is kere�
sem a válaszokat a tapaszta�
lati tényekre. Ha nem kapok

elfogadható feleleteket, ak�

kor kénytelen vagyok ismét 
felszólalni. Húsz éve vagyok 
körzeti szakszervezeti titkár, 
vannak tehát tapasztalata�
im. Sokat tanultam az elő�
deimtől, és jók a jelenlegi 
vezetőségi tagok is. Én már 
a jövőre is gondolok.

— Miben, hogyan?
— A szociálpolitikai terv 

sorai között olvasva, nem 
szeretném, ha a vidékről be�

járók utazási kedvezményét 

megszüntetné a vállalat.

— Olyan megjegyzést is 
hallottam, hogy gyermekel�
lenes, minthogy a bölcső�
dék, óvodák megszünteté�
sét szorgalmazza.

— Nem vagyok gyermek�
ellenes, nekem is két gyer�
mekem van. Azt szeretném, 
ha a felosztandó pénzössze�
gek ne csak egy kis csopor�
tot érintsenek, hanem vala�
mennyi dolgozóra terjedje�
nek ki.

— Mit tart ma legfonto�
sabbnak a szakszervezeti 
munkában?

— Az érdekek ütközteté�
sét. A határozott kiállítást a 
jogos érdekek mellett. És 
azt, hogy minderről meg�
győzzük a munkáltatókat.

Az információkat 
nem adják tovább

Mielőtt Kispisti János né rá�
tért volna a szociálpolitikai kér�
dések tárgyalására, tájékozta�
tója elején megértést kért hall�
gatóságától és kifejezte remé�
nyét, hogy sikerül közös hangot 
találni. Az előadó ugyanis elő�
ször beszélt a titkárok tanácsa 
előtt, mert csak január elseje 
óta szakértője a Postai Dolgo�
zók Szakszervezetének. Koráb�
ban a vezérigazgatóságon dol�
gozott, előtte pedig 19 évig Bu�
dapest Vidéki Postaigazgatósá�
gon tevékenykedett szociálpoli�
tikai előadóként, a lakásügyek 
gazdájaként.

Jóllehet Kispistiné előző 
munkahelyein és most is szoci�
álpolitikával foglalkozik, még�
sem ugyanúgy kell megközelí�
teni tárgyát és beszélni róla. 
Megkérdeztem tőle, hogy m i ez 
a különbség?

Azt válaszolta, hogy a mun�
kahelyváltás előny is meg hát�
rány is. Előny az, hogy ily mó�
don jobban látja a munkaadó 
lehetőségeit, azt, hogy meddig 
terjednek a realitások és hol

kezdődik a fellegekben járás. 
Hátrány, hogy a dolgozók igé�
nyei mindig nagyobbak a lehet�
ségesnél, s a munkavállalók el�
várják ezen igények kiharcolá�
sát. Ez természetes munkavál�
lalói óhaj, ugyanakkor össze 
kell egyeztetni az igényeket és 
a lehetőségeket.

Egyszóval: meg kell tanulni 
az érdekképviseletet. A munka 
világa, a szociális kiima felől 
kell közelíteni a problémákhoz 
és a munkavállaló szemével 
kell látni a dolgokat. De a reali�
tások talaján. Ehhez érzék, tu �
datos ráhangoltság és sok gya�
korlás szükségeltetik. Más a 
hang, a stílus. Változik a néző�
pont. Eddig a munkáltató fejé�
vel gondolkodtam, a szakszer�
vezetben azonban a munkavál�
laló fülével kell hallani, szivével 
érezni és fejével gondolkodni.

TUDÓSÍTOTTAK: 
Kárpáti Sándor 

Udvarhelyi András 
Veágh Ádám

formációkat. És ez nemcsak az 
új ruházat kérdéskörében van 
Így, hanem az esetek többségé�
re, a szakszervezeti munka töb�
bi területére is jellemző. To�
vábbra is gyengélkedik az infor�

mációáramlás.

M EG Á LLA PO D Á S
A Magyar Posta Vállalatnál működő munkavállalói érdek-  

képviseletek és a vállalat az Érdekegyeztető Záró Fórum részére 
készített javaslatot az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal 
fogadta el:

I. Az 1992. évi szociális terv teljesítése és az 1993. évi terv el�
fogadásra került. Megállapodás született arról, hogy a SZEV Kft. 
kezelésében lévő szociális ingatlanoknak a Magyar Posta utód�
vállalatai közötti elosztási javaslatát a Posta vezetése együttdön�
tésre a PDSZ Intéző Bizottsága és a független munkavállalói ér�
dekképviseletek felhatalmazott delegációja elé terjeszti.

II. Az egyenruha- korszerűsítési javaslat összességében és 
elveiben elfogadásra került avval, hogy a vitában felvetett kérdé�
seket a Korszerűsítési Szakbizottság megvizsgálja. A Kollektív 
Szerződés módosítási jogot a PDSZ Intéző Bizottsága és a füg�
getlen munkavállalói érdekképviseletek felhatalmazott delegáci�
ója gyakorolja.

III. A távíró-  és távbeszélő díjkedvezmény megszüntetésére 
1993. május 1- jétől kerül sor, evvel egyidejűleg az üzemi étkezte�
tés vállalati támogatása a javasolt 1500 forint helyett 1600 forint�
ra emelkedik, utalva a 600 forintos emelés forrására, és átmeneti 
intézkedésként az 1993. január 1- jétől április 30- ig biztosított 
1000 Ft/hó/fő támogatási mértékre. A KSZ módosítási jogot a 
PDSZ Intéző Bizottsága és a független munkavállalói érdekképvi�
seletek felhatalmazott delegációja gyakorolja.

IV. Az 1993. évi alapbéremelés (javaslat IV. 3. pont) az alábbi 
módosításokkal került elfogadásra: ad. 3. 2. ponthoz: A minimális 
alapbéremelés 14 százalék; ad. 3. 3. ponthoz: A maximális alap-  
béremelés 19 százalék.

A szükséges intézkedést a folyó évi bérfejlesztés végrehaj�
tására a Posta Vezérigazgatóság április 2- ig megteszi. A IV. téma 
mellékleteként csatolt hírlapkézbesítési bérfejlesztési javaslat el�
fogadásra került. A KSZ módosítási jogot a PDSZ Intéző Bizott�
sága és független munkavállalói érdekképviseletek felhatalma�
zott delegációja gyakorolja.
Gyula, 1993. március 26.

Doros Béla s. k. 
vezérigazgató a Magyar 
Posta Vállalat részéről 

Mundruczó Kornél s. k. 
országos titkár a PDSZ részéről 

Csatári Lajos s. k. 
elnök a POFÉSZ részéről
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Az MSZOSZ az európai ak�
ciónap keretében nemzetközi 
fórumot rendezett, mely az 
egységes európai gazdaság ki�
alakításával kapcsolatos fe l�
adatokkal, gondokkal, a szak-  
szervezetek ezzel összefüggő 
feladataival foglalkozott. 
E mondatnak kettős a jelenté�
se. Egységes Európa elképzel�
hetetlen Magyarország, szociá�
lis piacgazdaság pedig szak-  
szervezet nélkül.

A fórum vitaindító előadásá�
ban Kádár Béla, a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok minisz�
tere elsősorban azt hangsú�
lyozta, hogy az EK- tárgyaláso-  
kon olyan megállapodásokat si�
került elérni, melyek jó alapot 
adnak a gazdasági fellendülés�
hez — a szerkezetváltozást se�
gítik —, és biztosítja a felkészü�
lést a teljes jogú EK- tagságra. 
Az előnyös megállapodások 
megkötését a diplomácia sike�
rei mellett elsődlegesen annak 
köszönhetjük, hogy Magyaror�
szág a gazdasági és politikai 
stabilitás szigete Kelet-  és Kö-  
zép- Európában.

A miniszter a társulási szer�
ződés előnyeit sorolva kiemel�
te, hogy formailag ugyan sza�
badkereskedelmi megállapodá�
sokat kötöttünk, de műfajilag 
azonban túlnőnek azon, mert az 
asszimetrikus szerződéseknek 
köszönhetjük, hogy;

lyozta, hogy az egységes Euró�
pa kialakulásához rögös út ve�
zet, és az EK nem az ígéret 
földje. Ott is valós problémát 
je lent a 16 millió munkanélküli 
és a szegénység. Emellett szá�
molni kell bizonyos ellenérde�
keltségekkel is. Kiemelte, hogy 
jó olyan országban tevékeny�
kednie, ahol nem tapasztalja a 
szakszervezetek olyan elhatáro�
lódását a csatlakozástól, mint 
az 50- es évek Németországá�
ban. Jelentősnek tartja Ma�
gyarország hozományát, hogy 
e kis ország a politikai stabilitás 
szigete egy olyan régióban, 
ahol a nacionalizmus és etnikai 
feszültségek vehemens módon 
mutatkoznak meg.

Végezetül a nagykövet türe�
lemre és megfontoltságra in�
tett; az illúziók nehogy csaló�
dottságba csapjanak át, mert 
az nacionalizmushoz vezethet.

Palánkai Tibor közgazdász el�
sősorban a strukturális alkal�
mazkodás kérdésével foglalko�
zott. Kijelentette, hogy számuk�
ra elfogadhatatlan az EK jelen�
legi apróspolitikája. Nem sza�
bad leépítenünk a mezőgazda�
ságot és érdekeit alárendelni a 
csatlakozásnak. A kritikus sza�
kaszból való kikerüléshez a tár�
sulási szerződést megfelelő fe j�
lesztéspolitikával kell összeköt�
ni. A kritizálókat óvta attól,

hogy a protekcionizmus felé 
menjünk vissza, de hangsúlyoz�
ta a fogyasztók védelmének 
szükségességét.

Nagy Sándor, az MSZOSZ el�
nöke megállapította: az európai 
szakszervezetek döntő szere�

pet játszanak a gazdasági élet�
ben. A szociális dimenzió nem 
teoretikus felvetés, hanem 
szükségszerű, mert mindenütt 
fokozódik a munkanélküliség, a 
társulási szerződések pedig 
nem tartalmaznak kellő garan�
ciákat a szociális partnerek 
együttműködésére.

Magyarországon is el kell 
végre ismerni: a szakszerveze�
tek nélkül nem megy! Együtt 
kell végigjárnunk az Európába 
vezető utat.

Az elszegényedés és a mun�
kanélküliség problémáival ad�
dig kell foglalkozni, míg az akut 
helyzetet nem teremt. Az 
MSZOSZ e folyamat megállítá�
sát tartja a legfontosabbnak, és 
felhívja a kormányzat figyelmét 
arra, hogy ehhez mindenekelőtt 
a gazdaságpolitika változtatá�
sára van szükség. Az MSZOSZ 
az európai szakszervezeti ak�
ciónapon a földrész többi szak-  
szervezetével egyetértésben ál�
lásfoglalásban fogalmazta meg 
követeléseit.

Konrát Ervin

ipari termékeink 60 százaléka 
mentesül a kereskedelmi és 
vámkorlátozások alól, 14 száza�
lékkal bővült az exportlehető�
ség, ugyanilyen mértékben nö �
vekedett az ipari kivitel a beho�
zatal 1 százalékával szemben, a 
mezőgazdaságban pedig négy�
szeresét exportáljuk az import 
mennyiségének, és még így 
sem használjuk ki a kapott kon�
tingenseket.

Ezek számszerűsítése azt je�
lenti, hogy 310—330 millió dol�
lár preferenciához ju tott a ma�
gyar gazdaság.

A miniszter hozzátette, hogy 
az exportbővülés szociális d i�
menziót is jelent, mert csak ez 
félmillió munkahelyet tart fenn. 
Cáfolta azokat az állításokat, 
hogy az EK országaiból be�
özönlött áruk „ütötték ki" a ma�
gyar gazdaságot. Hozzátette, 
hogy a lakosság ebből nem so�
kat érzett, mert a belső fo �
gyasztás sokkal jobban zsugo�
rodott.

Végül kifejtette, hogy az EK-  
tagság a szociális piacgazda�
ság kialakulását segíti elő, és 
ennek egyik alappillére a mun�
kavállalók és szakszervezetek.

Hans Beck nagykövet, az EK 
magyarországi missziójának 
vezetője többek között hangsú�

ÁLLÁSFOGLALÁS
1993. április 2- án a Magyar 

Szakszervezetek Országos Szö�
vetsége a kontinens szakszer�
vezeteivel együtt fogalmazta 
meg elképzeléseit, követeléseit 
az Európai Szakszervezeti Ak�
ciónapon.

Földrészünk munkavállalói�
nak közös érdeke a szociális 
Európa, a munkahelyek, a test�
vériség, a szociális igazságos�
ság, a demokrácia és a béke 
Európája!

Jövőnk egységes Európája a 
közeledés, a közös érdekek fe l�
ismerése útján — nem pedig új 
gazdasági, szociális vasfüg�
göny leeresztésén keresztül jö �
het létre.

Közép-  és Kelet- Európa jövő�
jét a sikeres modernizáció, an�
nak a társadalmi konszenzusra 
épülő megvalósítása határozza 
meg. Térségünk boldogulása a 
közös Európa záloga is.

Nem tartjuk szükségszerűnek 
hazánkban a több mint 700 ezer 
fős munkanélküliséget, a foko�
zódó elszegényedést, a romló 
szociális helyzetet, milliók le�
csúszását. Olyan kormánypoli�
tikát szorgalmazunk, mely e ki�
hívásokra képes választ adni.

A felelősség a magyarorszá�
gi döntéshozóké, problémáink 
megoldása azonban nem csak 
magyar ügy! Térségünk jövőjé�
nek alakulásában, a modernizá�
ció sikerében a fejlett Európa is 
felelősséget visel. Ennek válla�
lása azonban nem merülhet ki 
csak a segítségnyújtásban.

A siker záloga abban rejlik, 
hogy a nemzetközi gazdasági 

kapcsolatok alakításában, a 
döntéshozatalban a szociális 
partnerek mindegyike részt ve�
gyen, részt vehessen.

Ebben a Magyar Szakszerve�
zetek Országos Szövetsége 
kész konstruktívan együttmű�
ködni a hazai és nemzetközi 
szervezetekkel, de el is várja, 
hogy azok a szakszervezetek 
véleményének ismeretében 
hozzák meg az ország gazdasá�
gi fejlődését, szociális állapota�
it érintő döntéseiket!

Az Európai Szakszervezeti 
Akciónapon, az MSZOSZ által 
rendezett pódiumvita résztve�
vői csatlakoznak az Európai 
Szakszervezeti Szövetség felhí�
vásához.

Hunyadi Erzsébet grafikája

Vaj a kenyérre
Szakszervezeti fórum egy postaüzemnél
A meghívást még Gyulán 

kaptuk, a rákövetkező hétvégé�
re, hogy szót váltsunk aktuális 
dolgokról, bérfejlesztésről, 
Pszdk- ról, az üzemi tanácsi, va�
lamint a társadalombiztosítási 
választásokról, egyáltalán a 
szakszervezetről.

A helyszín „úgynevezett" 
postai háttérüzem. Az itt dolgo�
zók nem reflektorfényben vég�
zik munkájukat, ugyanakkor ah�
hoz, hogy a oosta „működjön" 
— és jól működjön —, a postá�
soknak elviselhető munkakörül�
ményeik legyenek, nos ehhez 
az ő munkájuk elengedhetet�
len.

Péntek 14 óra. A közel 100 
fős üzemből majd ötvenen jö t�
tek el, hogy az alapszervezeti 
titkár megnyitója után a Postai 
Dolgozók Szakszervezete há�
rom munkatársának közremű�
ködésével elkezdődjék a fórum.

A bérmegállapodás mellett, 
a legtöbbeket foglalkoztató té�
ma, a Pszdk megszűnése nyitja 
a sort. Pontos, szakszerű mon�
datok hangzanak el az előtörté�
netről, a kialakult helyzetről, a 
megnövekedett adóterhekről 
és arról, hogy a postásoknak 
még az egyharmada sem ré�
szesült ebben a kedvezmény�
ben, miközben mindenki tudja, 
hogy legkevésbé a telefonnal 
rendelkező postások tehetnek 
arról, hogy a többieknek nincs 
lakástelefonja.

Elhangzik a szakértő kolléga�
nő részéről az is, hogy igazából 
nem volt jó megoldás, a lehető 
legkevésbé rosszat kellett vá�
lasztani és elérni, hogy a Pszdk 
kiváltása értelmes módon tö r�
ténjen meg, úgy a postások, 
mint a vállalat szempontjából.

Természetesen egy ilyen té�
mánál, nem csoda, ha nem le�
het kivárni, míg az előadó befe�
jezi gondolatát, valaki közbe�
vág:

— Én 1949 óta figyelem a 
Postás Szakszervezet tevékeny�
ségét, ennek a szakszervezet�
nek a vezetői mindig határozot�
tan el tudták dönteni, hogy m i�
kor, hói és milyen témában bó �
lintsanak az éppen soron lévő 
postai vezetőnek.

Megemlíti még a hozzászóló, 
hogy ővele nem állapodott meg 
senki azokban a témákban, 
amiről — mint a szórólapon ér�
tesült — Gyulán megegyezés 
született.

A kolléganőt felváltva a 
PDSZ másik munkatársa reagál 
a Postás Szakszervezet és ve�
zetőinek munkáját minősítő 
mondatokra.

Megemlíti, hogy természete�
sen az életkor függvénye, hogy 
kinek mikortól van alkalma f i �
gyelni a Postás Szakszervezet 
tevékenységét, de az 1949- es 
esztendő ráadásul még nem is 
a legszerencsésebb, hiszen azt 
megelőzően egy esztendővel a 
kommunista párt hatalomra ju �
tása után fejezték le a magyar-  
országi szakszervezeteket, ak�
kor, amikor az 1945- ben alakult 
Üzemi Bizottságoktól (vagyis a 
szakszervezetektől) szinte min�
den valós jogosítványt elvettek.

A válaszadó emlékeztetett 
arra, hogy még a régi rendszer�
ben, 1983- ban volt ennek a 
szakszervezetnek ahhoz ereje 
és bátorsága, hogy Csákiné fő �
titkár asszony keményen ütköz�
zön egy központi vezetőségi 
ülésen a postások bérlemara�
dásának kérdésében, azzal a 
Tóth Illés vezérigazgatóval, aki�
ről mindenki tudta — vagy in�
kább csak sejtette —, hogy 
igen magas összeköttetései 
vannak. A szakmai felmérések 
után bebizonyosodott, hogy a 
bérlemaradás mértékének 
megítélésében a szakszervezet

számításai voltak a pontosab�
bak. És ez a szakszervezet 
szabta feltételként — Gricserné 
Heszky Enikővel az élen — a 
Postai és Hírközlési Miniszter�
nek, hogy addig nincs postai 
szétválás, míg a postások bér-  
lemaradását a kormány, az Or�
szágos Érdekegyeztető Tanács 
meg nem oldja. Mint emlék�
szünk arra, 20 százalékos átlag- 
bérnövelésben részesültek a 
hírközlés területén dolgozók, és 
még ez is a rendszerváltozás 
előtt történt.

Mint ahogy az 1990 május vé�
gén alakult Postai Dolgozók 
Szakszervezetének is volt ereje 
a tagság, a dolgozók döntése 
alapján arra, hogy 1990 őszén 
egynapos országos postás�
sztrájkot hirdessen meg.
A sztrájkegyeztető tárgyalások 
eredményeként az év utolsó 
harmadában még 10 százalé�
kos béremelésre nyílt lehető�
ség.

Nem volnánk objektívek, ha 
ezekről a tényekről és eredmé�
nyekről megfeledkeznénk. 
A Pszdk kérdésében pedig meg 
kellett egyezni, mert a vállalat�
nak törvényes lehetősége volt 
arra, hogy a kollektiv szerződés 
ezen részét felmondja és nem 
lett volna köteles az ellentétele�
zésre.

A beszélgetés fonalát a 
PDSZ harmadik szakértője vet�
te át, azzal kezdte, hogy ő iga�
zából a számok embere és 
azokkal szeret foglalkozni. Be�
vezetőjében ismertette, hogy a 
vállalat Pszdk-ra 1992-ben 90 
millió forintot fizetett ki, és 
most a Pszdk kiváltásának mér�
tékénél már a 320 millió forintot 
is meghaladtuk a megegyezés 
értelmében. Arról nem is be�
szélve, hogy a plusz 600 Ft- os 
étkezési hozzájárulás május 
1- jétől minden postai munkavi�
szonyban lévő dolgozóra érvé�
nyes.

Ellentétben az előtte szóló 
szakértő kollégájával, megemlí�
tette, hogy ő nem jött el rossz 
érzésekkel Gyuláról, de abban 
ő is osztozik, hogy 1 százalék 
benne maradhatott a gyulai 
„zsákban". Azonban így is 19 
százalék az alapbér- fejlesztési 
lehetőség maximuma az igaz�
gatóságokon. Persze lesznek 
területek, ahol ezt a mértéket 
csak megközelíteni tudják.

Szó került arról is: miképp le�
het az, hogy egy érdekegyezte�
tő tárgyaláson egy létszámá�
ban szerény szakszervezeti tö �
mörülésnek ugyanolyan — 
vagy majdnem ugyanolyan — 
súlya legyen, mint a 35 ezer ak�

tív dolgozót magában foglaló 
Postai Dolgozók Szakszerveze�
tének.

Válaszként elhangzott, hogy 
a jelenlegi törvényi szabályozás 
adja ezt a sajátos helyzetet, 
mely helyzet részben módosul 
az ez évi üzemi tanácsi válasz�
tások után, és végérvényesen 
1995- ben rendeződik az adott 
szervezetek tárgyalási jogosult�
sága a választásokon elért tá�
mogatottság alapján.

Elhangzott az is — minden 
kommentár nélkül —, hogy mit 
jelent egy béralku tárgyalása 
közben, ha egy érdekvédelmi 
szervezet idő előtt kijelenti, 
hogy meg tud állapodni egy 
alacsonyabb alapbér- emelési 
mértékben, mint amennyire a 
másik taglétszámában jelentő�
sen nagyobb szakszervezet 
tartja az alkuban „a lécet".

A fórumon résztvevők több�
ször is keményen fogalmaztak: 
alig van információjuk arról, 
hogy m it csinál a szakszerve�
zet, egyáltalán csinál-e vala�
mit?

Ennél az üzemnél ez különö�
sen élesen vetődik fel, mert az 
elmúlt időszakban még az 
üzem felszámolásának lehető�
sége is szóba került.

Sérelmesnek tartják, hogy 
miközben a tavalyi esztendő�
ben az igazgatóság többi terü�
letén meghaladta a 30 százalé�
kot az átlagbér növekedése, itt 
az átlagbér- növekedés a 20 
százalékos mértéktől is elma�
radt.

Azt is megfogalmazták, hogy 
tudják, munkájukra szükség 
van, és ehhez mérten igénylik 
munkájuk, teljesítményük bér-  
beni elismerését is!

Végül, a fórumot követő 
„háttér- beszélgetésben is 
megfogalmazódott, már egy ki�
csit oldottabb hangulatban és 
kellemesebb környezetben, az 
üzem pinceklubjában, hogy a 
dolgozók továbbra is bíznak ab�
ban, amit a szakmai vezetők 
ígértek, azaz, hogy munkájuk 
ellentételezéseként a kenyerük�
re vaj is kerül.

Azt pedig a szakszervezettől 
várják, hogy a vajra még valami 
mást is tudjanak keríteni, de el�
sősorban azt igénylik, várják, 
hogy biztos legyen a munkahe�
lyük, az értelmes foglalkoztatá�
suk, és akkor feltehetően kerül 
a kenyérre is mindaz, ami arra 
való.

Mind a szakmának, mind a 
szakszervezetnek a „rendelést" 
feladták, lehet te ljesíteni. . .

-  M . F. -

Áldassék minden olyan szó, 

mely szép és kedvesen hangzó, 

nem felcicomázott szavak 

kellenek, ha mégis kemények 

legyenek becsületigazak.

Anyánk legszebb szavait hallod 

vissza újra, ezért úgy szólj, 

mert megmaradt bennünk 

az első legszebb szóajándék 

s azontúl emberek vagyunk.

Áldassék a szent szép szó, 

az a legelső az anyánké, 

melyet még nem értettünk, 

de éreztük porcikáinkban 

hisz most is muzsikál bennünk.

Áldassék az ajak mely kimondta, 

édes- kicsim, piciny- aranyoskám  

e gyengéd vissza nem térhetők 

többé sohasem hallhatóak,

T I SZENT és SZÉPSÉGES SZAVAK.

Darvas Ferenc
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A Magyar Távközlési 
Részvénytársaság 

új Kollektív Szerződése
1993. április 1- jén a Magyar Távközlési Részvénytár�

saság képviseletében Horváth Pál vezérigazgató, a munka-  

vállalók nevében Péntek Petronella, a Magyar Távközlési 

Szakszervezet országos titkára aláírta a társaság új Kol�

lektív Szerződését.

Az „új" jelző több vonatko�
zásban nem véletlen.

Megváltozott a törvényi hát�
tér. Az 1992. július 1- jével ha�
tályba lépett új Munka Törvény-  
könyve szakított a részletekbe 
menő szabályozás gyakorlatá�
val. Számos kérdésben pozitív 
irányú eltérést enged meg, il�
letve, ahol nem tartalmaz sza�
bályozást, ott a felekre bízza a 
kérdés rendezését. Ezáltal 
megnőtt a Kollektív Szerződés 
jelentősége a munka világának 
szabályozásában.

Az 1990-ben önállóvá vált 
távközlés immáron több mint 
egy éve részvénytársaságként 
működik. A társasági formában 
való működés is új követelmé�
nyeket állít a Kollektív Szerző�
désben rendelkező kérdések 
szabályozásával szemben.

A fokozatosan kialakuló piac-  
gazdasági környezet, a távköz�
lési monopólium törvényi felol�
dásával az ágazat versenyhely�
zetbe kerülése szintén új szem�
pontokat ad mind a céget, 
mind a munkavállalót érintő és 
a Kollektív Szerződésben rög�
zíthető szabályok kialakításá�
hoz.

Mindezek figyelembevételé�
vel vált a szerződő felek kifeje�
zett szándékává, hogy formai�
lag is, de főként tartalmi tekin�
tetben, alapos megfontolással, 
minél szélesebb körű dolgozói 
véleményre alapozva „ú j"  Kol�
lektív Szerződés köttessen a 
MATÁV Rt.-nél.

Az új Kollektív Szerződés ter�
vezetének kialakításánál az új�
donságra való törekvés termé�
szetesen nem volt abszoluti�
zált. A szakma és a szakszerve�
zet egyetértett abban, hogy a 
hosszú idő gyakorlata által ki�
alakított eddigi szabályozás ma 
is törvényes, a dolgozók szem�
pontjából előnyös és a társaság 
kondícióiba beleférő elemeit az 
új Kollektív Szerződésben meg 
kell tartani.

Az új Munka Törvénykönyve 
hatálybalépése és az új Kollek�
tív Szerződés tervezet vitára 
bocsátása között elég hosszú 
időszak telt el, amely időszak 
azonban nem volt üresjárat. 
A Magyar Távközlési Szakszer�
vezet 1992 második felében 
nagy gondot fordított az új 
Munka Törvénykönyve minél 
szélesebb körű megismerteté�
sére. Ezen fórumokat felhasz�
nálva gyűjtötte az információit 
többek között arra vonatkozóan 
is, hogy a törvényi keretek kö�
zött — a dolgozói vélemények�
re alapozottan — mely kérdés�
körökben kezdeményezzen új 
vagy módosító Kollektív Szer�
ződés- beli szabályozást. Ennek 
eredménye 1992 novemberé�
ben egy 26 pontos témajavaslat 
lett, ami az egyeztetéseket kö�
vetően jelentős mértékben he�
lyet kapott az új Kollektív Szer�
ződés dolgozói vitára bocsátott 
tervezetében.

A MATÁV Rt. Emberi Erőfor�
rás Fejlesztési Ágazata és a 
MATÁV Intéző Bizottsága 
együttesen kiadott eljárási út�
mutatójának megfelelően az új 
Kollektív Szerződés tervezetét 
a dolgozói kollektívák minden 
távközlési szervnél megvitatták. 
A szűkebb kollektívák által tett 
javaslatokat, észrevételeket 
összevont értekezleteken meg�
tárgyalták és az ott kialakult ál�
láspont szerint terjesztették fel 
a javaslatokat. A dolgozói viták 
igen aktívak és konstruktívak 
voltak. A Kollektív Szerződés�
viták hatékonyságát jól szem�
lélteti, hogy még a vitákat lezá�
ró titkárok országos tanácsá�
nak ülésén is volt olyan javas�
lat, amely bekerült az aláírásra 
kerülő változatba.

Az aláírásig vezető út talán 
kicsit hosszúnak tűnő, ám csak 
vázlatos bemutatása után a to �

vábbiakban arról, hogy mely 
kérdéseknél más, több vagy új 
a MATÁV Rt. új Kollektív Szer�
ződése:

— a Kollektív Szerződést kö �
tő felek közötti kapcsolat- 
rendszer szabályozásával 
kialakításra kerültek a 
szakmai vezetés és az ér�
dek-képviseleti szervek 
törvényen alapuló társa�
sági, illetve helyi szintű 
együttműködési szabá�
lyai,

— a Kollektív Szerződéssel 
kapcsolatos dolgozói vi�
ták rendje,

— a szakszervezeti tisztség- 
viselők munkaidő-kedvez�
ményével kapcsolatos 
adatszolgáltatási, illetve a 
felhasználásával kapcso�
latos eljárási szabályok,

— előnyben részesítés alkal�
mazásánál, a társaságnál 
megrokkant, majd újból 
munkaképessé váló dol�
gozó esetében,

— a rendkívüli felmondás 
egyes eseteinek megha�
tározása,

— korengedményes nyugdí�
jazás — 5 éven belül — a 
távközlési szervek hatás�
körében,

— a felszabaduló munkaerő 
elhelyezésénél határidős 
tájékoztatási kötelezett�
ség az érdekképviseletek 
felé,

— a munkakörön vagy állan�
dó munkahelyen kívüli 
munka elrendelése csak 
különösen indokolt eset�
ben és naptári évenként 
legfeljebb két hónapig,

— munkavégzési kötelezett�
ség alóli mentesülés a 
Munka Törvénykönyvé�
ben rögzített 2 nap he�
lyett 3 nap a szülő, a gyer�
mek, a házastárs (élet- 
társ) halálakor, valamint a 
véradóknak a véradás 
napján (átlagkeresettel),

— további munkaviszony 
vagy munkavégzésre irá �
nyuló jogviszony létesíté�
sének tilalma a MATÁV 
Rt.-vet azonos jellegű táv�
közlési tevékenységet 
folytató társaságoknál,

— a munkaviszonyból szár�
mazó kötelezettségeknek 
a munkavállaló által tör�
tént vétkes megszegése 
esetén alkalmazható jo g �
hátrányok (több pontjá �
ban a dolgozói javaslat 
szerint módosult!),

— a munkaidő tartalmánál a 
főhivatású gépjárműveze�
tők munkaidejébe beszá�
mít a daruzással tö ltö tt 
idő és a várakozási idő �
nek a 8 órát meg nem ha�
ladó része,

— a túlmunkakeret feleme�
lése (maximum évi 200 
órára) függeléki hatáskör�
ben,

— készenléti szolgálatnál a 
főhivatású gépjárműveze�
tők napi 8 órán felüli, 
munkahelyen tö ltött ide �
jé t munkahelyi készenlét�
ként kell elismerni,

— pótszabadság ille ti meg a 
fö ld alatti munkahelyen 
dolgozókat és az évente 
legalább két alkalommal 
vért adókat,

— tanulmányi munkaidő- 
kedvezmény a nem isko�
lai rendszerű képzésben 
részt vevőknek,

— A képzésben részt vevő�
ket megillető átlagkereset 
mértéke,

— átlagkereset számítása a 
kettős kifizetések elkerü�
lésére,

— fizetési előleg a munka- 
vállaló kérelmére — szo�
ciális és családi körülmé�
nyei, valamint a távközlési 
szerv likviditását figye�

lembe véve — maximum 
kéthavi átlagbér, maxi�
mum 10 hónapi részletfi�
zetéssel,

— kiküldetést, külszolgálatot 
teljesítő dolgozók élelme�
zési költségtérítésénél az 
50,— Ft — 80 Ft-ra, a 
8 0 ,-  Ft -  110,- Ft-ra, a 
110,- Ft -  150,- Ft-ra 
változott,

— a hálózatépítés és -fenn�
tartás területén a napidíj�
átalány mértéke: 1800,— 
Ft-ról -  2300,- Ft-ra (12 
óra), 1 50 0 - Ft-ról -  
2100,- Ft-ra (11 óra), 
1300,- Ft-ról -  1900,- 
Ft-ra (10 óra) változott (a 
csökkenő összegek is ará�
nyosan változtak),

— a Műszaki Alkotói Díj mó�
dosítása és a pályázat le �
hetőségének kiterjeszté�
se,

— a kiemelkedő munkavég�
zés elismeréseként rend�
szeresített, kitüntetések�
kel járó jutalom összegé�
nek felemelése,

— a „Balesetmentes közle�
kedésért" járó elismerés 
új rendszere,

— a- munkahelyi étkeztetés
nyersanyagnormáinak 

mintegy 20 százalékos 
emelése, ÁFÉSZ-utalvány 
értékemelése 1600, — Ft- 
ró l — 1800,— Ft-ra,

— a természetbeni ju tta tá �
soknál a kedvezményes 
MÁV-menetjegy igénybe�
vételének feltételei; táv�

beszélődíj-kedvezmény
(évi 2 5 0 0 -  Ft értékben) 
telefonkártyával is bizto �
sítható a távbeszélő-állo�
mással nem rendelkezők�
nek (hatórásoknál 1900, — 
Ft),

— a kedvezményes üdülte �
tés feltételeinek szabályo�
zása (vendégszobák 
igénybevétele is),

— kártérítés mértéke gon�
datlan károkozás esetén, 
gépjárműhasználat ese�
tén okozott kárnál (hatha�
vi átlagkereset négyhavi�
ra változott!),

— raktári dolgozók leltárfe �
lelőssége,

— munkaügyi viták esetén a 
bírósági eljárást megelő�
ző egyeztető eljárás rész�
beni szabályozása (részle�
tes szabályozás függeléki 
hatáskörben),

— bérpótlékoknál a hálózat- 
építés és fenntartás terü�
letén dolgozók munkahe�
lyi pótlékánál, a gépjár�
mű-vezetési pótlóknál és 
a nyelvpótléknál történt, 
javaslatok szerinti módo�
sítás,

— a korszerűsített munkaru�
ha-, formaruha-juttatási 
rendszer,

— a lakáscélú támogatás 
egyes feltételeinek módo�
sítása, korszerűsítése.

Az új Kollektív Szerződés 
nem tartalmazza a bérbesoro�
lásra vonatkozó előírásokat, a 
besorolási példatárat, mivel er�
re új szabályozást adnak ki. Ad �
dig a jelenlegi szabályozás ma�
rad átmeneti intézkedéssel ér�
vényben.

Megkezdődött és várhatóan
1994- ben fejeződik be az új 
munkaköri követelmények, 
munkaköri struktúrák kialakítá�
sa, amely a dolgozói megvita�
tást követően kerül a Kollektív 
Szerződésbe.

A fenti felsorolás korántsem 
teljes, ezek talán csak a legfon�
tosabb és a sokak által észrevé�
tellel, javaslattal érintett téma�
körök. Ebből is látszik azonban, 
hogy jelentős mértékben válto�
zott, korszerűsödött a társaság 
Kollektív Szerződése. Érdemes 
lesz tehát kézbe venni és alapo�
san tanulmányozni, amikor 
megjelenik.

Végül egy „jó tanács". Az új 
Kollektív Szerződést a Munka 
Törvénykönyvével együtt cél�
szerű kézbe venni, hiszen sok 
esetben mindkettő tartalmaz az 
adott kérdésre vonatkozó sza�
bályt és ezek csak együtt adják 
a kerek és pontos választ.

Puskás Tivadar emlékkiállítás
A hagyományos délelőtti 

megnyitóktól eltérően a Posta�
múzeum legújabb kiállítását 
„Halló i Itt Puskás Tivadar tele�
fonja’  címmel, március 16- án, 
18 órakor nyitotta meg dr. Csur- 
gay Árpád, a Magyar Tudomá�
nyos Akadémia főtitkárhelyet-

beli magyarországi (Buda, Pest, 
Nagyvárad, Segesvár stb.), 
amerikai (Colorado völgye, Chi�
cago, Philadelphia) és európai 
(Párizs, Bécs stb.) városok em�
bereinek életébe és megismer�
hetjük azokat a helyeket, ahol 
Puskás Tivadar hosszabb időt 
eltöltött. A következő terem ér�
dekessége az 1986- ban Borbás 
Tibor szobrász által készített 
mellszobra Puskás Tivadarnak, 
melynek eredetije a Nemzetkö�
zi Híradás- technikai Egyesülés 
genfi székházában látható.

Mint ahogy Puskás Tivadar 
rövid (1844—1893), de mozgal�
mas élete is a telefonhírmon�
dóval fejeződött be — annak

melyből a telefonhírmondó az 
egész világon győzedelmes út�
jára megindul."És Puskás Tiva�
dar zseniális találmánya, akkor 
még csak Lukács Béla kereske�
delemügyi miniszter szóbeli en�
gedélyével, de megkezdte dia�
dalmas hóditó útját a rádiózás 
felé.

Puskás Tivadar vállalkozó be�
mutatására jobb helyet, mint a 
kor egy másik vállalkozójának, 
Saxlehner Andrásnak — a Hu�
nyadi János keserűvíz forgal�
mazójának — 1884—1886 kö�
zött épült palotája, keresve 
sem lehetne találni.

A Czigler Győző által terve�
zett épület hangulata, a fara�
gott oszlopok, ónbetétes abla�

Dr. Csurgai Árpád m egnyit�
ja a kiállítást

tese, aki a rádió őse, a telefon-  
hírmondó és feltalálója, Puskás 
Tivadar halálának centenáriu�
máról emlékezett meg. Szavait 
a Telefonhírmondóban elhang�
zott ének-  és zeneszámokból 
összeállított hangverseny kö�
vette. Az emlékhangversenyen 
felléptek: Andó Mária (ének). 
Bodza Klára (ének, koboz), Czi- 
gány György (zongora), Geiger 
György (trombita), Horváth 
Andrea (zongora). Keresztes 
Ilona (mesélő). Maros Éva (hár�
fa) és Sebestyén János (zongo�
ra).

A műsor után a meghívottak 
megtekintették a Postamúze�
um új centenáriumi kiállítását. 
A múzeum nagytermébe belé�
pő érdeklődőt a Puskás Tivadar 
életét és korát bemutató gaz�
dag kép-  és tárgyi emlékanyag 
fogadja, melynek segítségével 
bepillanthatunk a Puskás kora-

Maros Éva hárfán, Geiger György trom bitán játszik

beindítása után egy hónappal 
meghalt —, a kiállítás is a tele�
fonújsággal zárul. Az utolsó te�
remben a telefonhírmondó 
képzeletbeli szerkesztősége 
látható, ahol 1893. február 
15- én 9 órakor elhangzott a Te�
lefonhírmondó „vezércikke", 
mely ekképp köszöntötte olva�
sói helyett hallgatóit: „Üdvözöl�
jük Budapest lakosságát. Üdvö�
zöljük oly szokatlan módon, 
mely páratlan az egész világon. 
Üdvözöljük az első várost,

kok, padlótól mennyezetig érő 
tükrök és Lotz Károly freskói 
ma is hűen őrzik a XIX. század 
második fele nagypolgári életé�
nek külsőségeit, és így azt a 
kort is, melyben Puskás Tivadar 
született, élt és vállalkozott.

E rövid „tárlatvezetést" kedv�
csinálónak szántuk a Postamú�
zeum (Andrássy út 3., I. emelet) 
előreláthatólag az év végéig 
nyitva tartó időszaki kiállításá�
nak megtekintésére.

Rákóczi M argit

FELHÍVÁS
a Magyar Távközlési 
Részvénytársaság 

dolgozóihoz!
TISZTELT KOLLÉGANŐK, 

KOLLÉGÁK!

Május 24—25- én üzemi taná�
csot választunk.

Ez lehetőséget ad arra, hogy 
a társaság dolgozói képviselőik 
által részt vegyenek a munkál�
tatói döntésekben. Törvény biz�
tosítja, hogy a munkavállalókat 
érintő döntések előtt a munkál�
tató kikérje az üzemi tanács vé�
leményét. A jóléti alap felhasz�
nálásáról az üzemi tanácsnak 
együttdöntési joga van. A mun�
kavédelmi szabályzat elfogadá�
sáról az üzemi tanács a munka-  
vállalók képviseletében egyet�
értési jogot gyakorol. A mun�
káltató köteles rendszeresen 
tájékoztatni az üzemi tanácsot 
a társaság gazdasági helyzeté�
ről a bérek és a foglalkoztatás 
várható alakulásáról. Minden 
olyan kérdésben, ami össze�
függ a dolgozók szociális és 
gazdasági érdekeivel, az üzemi 
tanács tájékoztatást kérhet, 
amit a munkáltató nem tagad�
hat meg.

M ikor köthet kollektív  
szerződést a M agyar Táv�
közlési Szakszervezet?

Ha az üzemitanács- választá-  
son jelöltjei abszolút többséget 
érnek el.

M itő l függ a M agyar Táv�
közlési Szakszervezet va�
gyonának a sorsa?

Attól, hogy az üzemitanács-  
választásokon jelöltjei milyen

arányban kapnak szavazatokat. 
A tét nagy! Önnek is érdeke az 
üzemi tanács létrehozása! Ön�
nek is érdeke, hogy a Magyar 
Távközlési Szakszervezet je lö lt�
jeire szavazzon! önnek is érde�
ke, hogy az ön nevében a Ma�
gyar Távközlési Szakszervezet 
kösse a kollektív szerződést!

Kérjük aktiv részvételét a je �
lölésben és a választásban!

MAGYAR TÁVKÖZLÉSI 
SZAKSZERVEZET Tóth - Piusz István grafikája

A Magyar Távközlési 

Részvénytársaság 

Helyközi Távbeszélő Igazgatósága

felvételt hirdet
nemzetközi távbeszélő- kezelő munkakörbe.

AZ ALKALMAZÁS FELTÉTELEI:
—  középiskolai érettségi,
— társasági szintű angol, francia vagy némát 

nyelvismeret és jó  beszédkészség,
— bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány,
—  önéletrajz.

Je len tkezn i leh et szem élyesen:
Budapest V ili., Horváth M ihály té r 17—19. Telefonon: 
133- 0115, Takács Bélánénál vagy Zentai Istvánnónál.
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méghozzá az első évfolyamra, 
írásbeli és szóbeli felvételit kel�
lett tennie. Aztán a győri közle�
kedési, távközlési műszaki főis�
kolán a postaüzemi szakot is el�
végezte, amiről azt mondja, 
azért volt jó ott tanulnia, mert 
így át tudja tekinteni a posta 
szervezetét, nemcsak egy kishi-  
vatal gondjait ismeri. Vallja, 
minden vehetőnek alul kellene 
kezdeni, akkor többen nem ját�
szanék meg a főnököt.

Ezt a munkát nem lehet úgy 
csinálni, hogyha lejárt a munka�
idő, eldobom a tollat, félrelö�
köm az aktákat, aki ezt a mun�
kát végzi és hosszabb időt tölt 
a postán, az előbb vagy utóbb 
elkapja a postásbetegséget, 
aminek legfőbb tünete, hogy 
nem sajnálja az időt a hivatal�

nálnia kell valakinek. Csinálnia 
kell valakinek, mert a szociális 
béke fenntartása, ebben a na�
gyon nehéz politikai és gazda�
sági helyzetben nagyon fontos.

Itt vége is lett volna a beszél�
getésnek, ha nem siet segítsé�
gemre a szállásadók slendriáh-  
sága, akik elfelejtették szobá�
mat lefoglalni. így aztán Pál Gé�
za Trabantjával Zalaszentgróti 
otthonába fuvarozott, ahol na�
gyon jót beszélgettünk.

Amikor beléptem az udvarra, 
mintha egy múzeumba léptem 
volna, a tenyérnyi kis udvart el�
lepte a sok műszaki, telefonos 
berendezés, a sok tárgy között 
egy kis ösvényen jutottunk a la�
kásba, de még ott is mindenütt 
telefonos alkatrészeket lehetett 
látni. A három Pál gyerek indi�
ánüvöltéssel fogadta az apját, 
az egyik rögtön odaráncigálta 
magához, hogy megmutassa, 
milyen csodálatosan tud furu�
lyázni, de még be sem fejezte, 
már húzta el a másik kicsi: 
nézd, megoldottam, ezt a

lehet hatékony az érdekvéde�
lem, ha a tagok is aktívak, ha 
szolidárisak egymással. Az ér�
dekvédelmet nem lehet rákény�
szeríteni az emberekre, vagy 
felismerik a fontosságát, vagy 
nem. Sokan még mindig nem 
ébredtek fel. Az elbocsátások 
miatt bizonytalanság és féle�
lemérzés tölti el az embereket.

Nagyon fontos a szakszerve�
zet három döntési szintje, a 
fenti, azaz a központi, az igaz�
gatósági és a lenti, a gócbeli. 
Az egyszerű dolgozókat nem 
érdeklik ezek a döntési szintek, 
sokszor csodákat várnak a 
szakszervezettől. Amikor látják, 
hogy nem mennek olyan egy�
szerűen a dolgok, legyintenek. 
S ahelyett, hogy szervezkedné�
nek, tovább félnek. Pál Géza 
szerint sztrájkot itt nemigen le�
hetne szervezni, éppen emiatt.

Amikor arról kérdezem, hogy 
miért vállalta az érdekvédelmi 
munkát, azt válaszolta:

— Én is kérdezem sokszor 
ezt magamtól. Én faluról szár�
mazom és az o tt élő emberek 
mindig bíztak bennem, s nekem 
mindig bizonyítanom kellett. Én 
nem elégszem meg azzal, hogy 
csak szavakban vagyok szolidá�
ris társaimmal, nem utasítha�
tom vissza a belsőmből jövő 
kérést és különben is ezt is csi�

számtanpéldát. A harmadik, a 
kamaszfiú csak utána ment oda 
apjához és beszélgettek arról, 
hogy mi történt aznap.

A feleség, aki a közeli kishi-  
vatalban dolgozik, fáradtan mo�
solyogva üdvözölt bennünket, s 
aztán természetesen előkerült 
a lórúgásnyi erős pálinka is és 
Pál Géza beszélt félelmeiről: ar�
ról, hogyan válnak körülötte az 
emberek egyre kiszolgáltatot�
tabbá, hogy hamarosan mene�
kültek leszünk saját országunk�
ban. Aztán kimentünk az éjsza�
kába, s úgy mutatta be nekem 
Zalaszentgrót városát, mint 
szerelmes a szerelmét, aki 
azonban ismeri annak hibáit.

Sorra mutogatta az üzlete�
ket, a cégeket, melyik régi nagy 
ember, hogyan mentette át ma�
gát. Aztán arról panaszkodott, 
hogy a külföldi tőke tönkretet�
te, kiszipolyozta az országot: 
„de mi akkor is maradunk, ha 
már őseink idáig menekültek, 
nekünk valahol meg kell állni".

He *  *

Másnap a napsütötte Szent-  
gotthárd fogadott bennünket, 
hangulatos kis belvárosával, 
gyönyörű új színházépületével. 
A hivatal már azonban kevésbé 
volt hangulatos. Szabó László- 
né hivatalvezető nemigen ér rá

Siófok felé visz az utunk. Bo- 
hár István hivatalvezetőhöz me�
gyek, aki már régi ismerősöm. 
Nem panaszkodós fajta, a vilá�
got olyannak látja és láttatja, 
amilyen. így aztán a barátságos 
kávézás közben, amikor a pos�
tások közérzetéről érdeklődöm, 
azt mondja, nem túlzottan 
rossz, itt Siófokon nincs külö�
nösebb feszültség. Persze iga�
za van, ilyenkor tavasszal Sió�
fok csendes, ő csak tudja, hi�
szen 1964 áprilisa óta dolgozik 
itt, 1979 óta hivatalvezető, úgy 
ismeri ezt a várost, mint a te�
nyerét. Ilyenkor tavasszal már 
készülnek a nyárra, a júliusra,

Bohár István

augusztusra, amikor megduplá�
zódik a forgalom, megkétszere�
ződik a bevétel és a téli hóna�
pok 110- es létszámához pót�
munkaerőket kell felvenni, mert 
bizony a rendszerváltás után 
egyre kevesebb a vendég, és 
aki ide jön, annak bizony majd�
nem annyit kell fizetnie, sok�
szor többet, mintha Görögor�
szágba vagy Spanyolországba 
utazna. Egyelőre azonban még, 
ha kevesebben is, de jönnek a 
vendégek.

Téli szezonban például 
1900—2000 csomagot forgal�
maznak, nyáron 3000-ret. Télen 
százhúszezer levelet, nyáron 
százhatvanezret, de a forgalom 
majdnem minden télen vissza�
esett, különösen a hírlap terüle�
tén, ahol az előfizetés évről év�
re kevesebb. Most naponta 
17 500 újságot visznek az ügy�
feleknek. Hiába csökkent azon�
ban valamelyest a forgalom, s 
így nyilván a munka is, Bohár 
István elégedetten mondja, 
hogy nem kellett egyetlen em�
bert sem elbocsátani, még az 
influenzajárványt is átvészelték, 
amikor pedig a bérekről kérde�

A  M A T Á V  új keszthely i távbeszélő  központja

házasságából, mint a magyar 
posta. így van ez Keszthelyen 
is, ahol egy csodapalotát épí�
tett a MATÁV. Még a beköltö�
zés stádiumában vannak, a fe l�
ső emeletek még üresek. Tár�
nái Péter, a keszthelyi távbe�
szélő központ vezetőjének iro�
dája előterében is munkások 
dolgoznak, a kalapács zajától 
alig értjük egymás szavát.
A kistárgyaló berendezése 
azonban már azt sugallja, mo�
dernizálódik a MATÁV, a kor�
szerű irodabútorok mellett csak 
egy régi, ronda, sárga irodai 
szekrény emlékeztet a múltra.

A harminc körüli fiatal veze�
tő, amikor belépünk, éppen egy 
osztrák üzletemberrel tárgyal, s 
amikor befejezi és a költözkö�
désről kezdünk el beszélgetni, 
nagyot sóhajt. Aztán elárulja, 
most már túl vannak a nehe�
zén, de azért túl sok időt nem 
tud adni a nyilatkozatra, mert 
nagy a hajtás. Ebben az új, va�
lóban gyönyörű épületben 
most már végre el fognak férni 
az ú j műszaki berendezések és 
a dolgozóknak is megfelelő 
szociális helyiségek állnak ren�
delkezésre.

Hát, van oka sóhajtani Tárnái 
Péternek, hiszen Keszthely volt 
az ország egyetlen olyan váro�
sa az utóbbi időben, ahol nem 
volt távhívás. Van hát behozni 
való. Jelenleg már „csak" 1500 
igénylő van. Ez az új központ 
azonban nemcsak Keszthelyt, 
hanem Keszthely környékét is 
hivatott ellátni telefonszolgálta�
tással: Vonyarc és Hévíz kör�
nyékét is. Aztán megtudom, 
hogy mindenki azt hitte, ha fe l�
épül az új központ, mindenki�
nek lesz rögtön telefonja, de 
hát ez így nem megy, máról 
holnapra, kell egy kis idő. Elé�
gedetten jegyzi meg, zökkenő�

A  szentgotthárd i postahivatal

beszélgetni, mert éppen Sár�
várra készül egy nyugdíjas- bú�
csúztatóra, Fábián Ottó hivatal�
vezető- helyettes tiszteli meg 
ezzel, akivel már 1978 óta dol�
goznak együtt. Szabó Lászlóné 
1963 óta postás, azt mondja, 
hogy volt itt már minden: felvé�
teles, távbeszélő- központos, 
távbeszélő- rendező, rovatoló. 
Aztán két gyerekével öt évig 
volt távol, utána lett forgalmi 
ügyintéző, helyi ellenőr és 
1978- ban a szentgotthárdi pos�
tahivatal vezetője.

— Engem nem tudnak át�
vágni, tudom melyik munkakör�
ben m it kell csinálni. Most is 
megcsinálom akármelyik mun�
kát, nem szakadtam el a gya�
korlattól. Azt mondják, mint ve�
zető túl engedékeny vagyok, 
nem elég szigorú. Én inkább azt 
mondanám, magyarázó vezető 
vagyok, nem szeretek kiabálni. 
Szerintem így is lehet rendet 
tartani. Pedig nem könnyű, 
mert már kinőttük a hivatalt, 
néha olyan sor van, hogy az 
borzasztó, mert áttevődött hoz�
zánk a valutaváltás, sokan még 
nem tudják, hol van az OTP.

Huszonnyolcán dolgozunk a 
hivatalban. Rengeteg a mun�
kánk. Tavaly 14 ezer levelet fo r�
galmaztunk és 6500 csomagot, 
a főpénztár bevétele: 2 milliárd 
880 ezer forint volt, a kézbesí�
te tt hírlapok száma pedig 
697 457. Itt most nagy a rumli, 
azaz a forgalom, mondja azzal 
„átad" Herczeg Magdolna helyi 
ellenőrnek, kalauzoljon ő to �
vább.

— Én szeretem ezt a kis vá�
rost — mondja. — ötszáz mé�
terre van ide a határ. Ugyan�
ennyire legalább szeretem a 
postát is, most a munkanélküli�
ség közepette valamilyen biz�
tonságot ad, csak az a baj, 
hogy nincsen megfizetve a fe �
lelősség, én szeretném megér�
ni, hogy a fizetésünk legalább 
az inflációval lépést tartana.

Landler

U dvarhelyi
Veágh

igaza van Voltaire- nek, a 
nagy francia csúfolódó írónak, 
aki azt állította Pangloss mes�
ter nevű hősével, hogy ez a vi�
lág a lehető világok legjobbika. 
Ez jutott eszembe, amikor hoz-  
zákezdtem megírni országjárá�
som élményeit.

Mert hogyha nem indultam 
volna útra, nem ismerhettem 
volna meg Bohár István siófoki 
hivatalvezetőt, aki higgadtságá�
val és nyugodtságával mindig 
arra ébresztett rá, hogy dolgo�
zik a postánál egy stabil gárda, 
amelynek tagjai a legnehezebb 
időben sem hagyják cserben a 
céget. És bizony jó dolog volt 
megismerkedni Tárnái Péterrel, 
a MATÁV keszthelyi távbeszélő 
központjának vezetőjével, aki�
nek lelkesedéséből erőt lehet 
meríteni. És tanulságos volt be�
szélgetni a Zalaegerszegi 1. 
számú postahivatal vezetőjével 
Nemes Margittal, aki a „postás-  
betegségről" beszélt szinte köl�
tőien. Pál Gézától pedig, a zala�
egerszegi gócüzem mérnökétől 

‘a sok mondat közül egyet igen�
csak megjegyeztem: „őseim
idáig menekültek, valahol meg 
kell állni, helyt kell állni".

zem, kis felhő suhan át az ar�
cán, látszik egyáltalán nem örül 
ennek a kérdésnek. Aztán még�
is elmondja, hogy a belépő dol�
gozókat mindössze 12 000 fo �
rint bruttóval tudják csak fel�
venni és, hogy sajnos a posta 
továbbra sem tudja megfizetni 
a dolgozóit. Ennek ellenére 
nem nagy a lemorzsolódás, a 
fluktuáció.

A munkafegyelem jobb lett, 
talán a munkanélküliség hatá�
sára, nemrégiben bocsátotta el 
egy munkatársát, aki már har�
madszor bukott le: ivott. Ami�
kor arról kérdeztem, hogy mi�
lyen a kapcsolata a szakszerve�
zettel, elmondta, hogy különö�
sebb gondja nincsen, hiszen ré�
gebben maga is tö ltö tt be szak-  
szervezeti funkciót és tudja, 
hogy egymásra vannak utalva. 
Egy gyönge szakszervezet a hi�
vatalvezetőnek sem tesz jót, 
sokkal jobb, ha egy erős szer�
vezettel a gondokat megbe�
szélve élnek együtt.

*  *  *

Mindannyian tudjuk, hogy a 
MATÁV jóval gazdagabban ke�
rült ki az elmúlt évtizedek rossz

mentes volt az átállás. A gon�
dot azonban az jelenti, hogy a 
modernebb berendezésekhez 
már kevesebb ember kell, bi�
zony létszámleépítésre van 
szükség. Ez pedig nem megy 
feszültség nélkül.

Hs H« *

A Zalaegerszeg 1. számú 
postahivatalában Nemes Mar�
g it hivatalvezető- helyettes 
büszkén mutatja az ősszel fel�
újított hivatalt. Nem volt olcsó, 
18 millió forintba került, de így 
is sikerült 80 négyzetméterrel 
bővíteni az alapterületet, több 
lett az iroda, van már öltöző és 
irattár is. Lényegesen javultak 
tehát a munkakörülmények, 
megszűntek az áldatlan zsúfolt 
viszonyok. Nagyon jól tudja, mi 
bántja nap mint nap beosztott�
jait, ismeri örömeiket is, és mi�
vel minden beosztásban dolgo�
zott már a hivatalban, ismeri a 
munkaköröket is. Tudja, a jó 
szó sokkal többet ér, mint a pa�
rancsolgatás, és nincs szükség 
arra, hogy feleslegesen marják 
egymást.

Nemes Margit Masvárra járt a 
postás szakközépiskolába,

tói. Azt mondja, nem egyedül 
ennyire lelkes, itt vannak a kol�
légái, akikkel szinte több időt 
tö lt el, mint a családjával. Szí�
vesen emlékszik vissza az Eger�
ben és környékén te tt csodála�
tos kirándulásra, a névnapokra. 
Aztán csak- csak megtudom, 
hogy nem annyira rózsás a 
helyzet, a városban igen nagy 
teher nehezedik a postahivata�
lokra.

Beszélgetés közben leül hoz�
zánk Tarsoly Antalné hivatalve�
zető is és elmondja, most már 
a nagyobb forgalmi hullámokat 
is kibírják, hiszen négy munka�
hellyel bővült a felvételi csar�
nok. Tarsoly Antalné viszont 
már kevésbé elégedett a bérek�
kel, azt mondja 10 000 forinton 
felül nem adnak a kezdőknek, 
ez bizony nagyon kevés, ha 
meggondoljuk, milyen nagy az 
anyagi felelőssége a postások�
nak.

Aztán a hivatalvezető kétség- 
beesett tehetetlenségéről be�
szél, mert a bérkérdésekben b i�
zony korlátozottak a lehetősé�
gei. Mint minden hivatalban, itt 
is többségben vannak a nők, 
gyakran előfordul, hogy a gye�
rekek megbetegednek. Nemré�
giben például az influenzajár�
vány idején alig tudta megolda�
ni, hogy az ügyfélszolgálatban 
megfelelő létszám legyen. Az�
tán arról panaszkodik, az utób�
bi időben idegesebbek az ügy�
felek, s ha kell, ha nem, a pos�
tát szidják.

*  H« Hs

A zalaegerszegi MATÁV góc�
üzemében 1989 óta ostromálla�
pot van, tudom meg Pál Géza 
üzemmérnöktől, aki azt mondja 
magáról, „szb-titkárként esz a 
fene már évek óta".

— Mostohagyerekek vol�
tunk. Itt a vezetők prémiuma 
fontosabb volt, minthogy m i�
lyen munkakörülmények között 
dolgozunk.

Aztán elmesélte, hogy nehéz 
itt az érdekvédelmi munka, 
mert a 28 szakszervezeti tag öt 
helyen dolgozik, és csak akkor

Tarsoly A nta lné  zalaegerszegi h ivata lvezető  és N em es M a rg it h iva ta lveze tő - h e lye ttes

Pál Géza
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Fejezetek a magyarországi 
posta múltjából

A
mikor először nyugatra 
szabadultunk, ez még 
1964 tavaszán volt, tele 

voltunk örömmel és félelem�
mel. És ráadásul jó nagyot ka-  
nyarítottunk az addig elzárt vi�
lágból. Beutaztuk Ausztriát, 
Svájcot és Olaszországot.

Most csak egyetlen élményt 
akarok kiemelni a rengetegből. 
Genfbe utaztunk. Előzőén meg�
szálltunk egy bűbájos svájci�
francia kisvárosban: Nyonban. 
Egy nap elég lesz Genfre, gon�
doltuk, mert akkor még hab�
zsolva akartuk felfalni a világot, 
élvezve a látványt. Kényelme�
sen elhelyezkedtünk, volt hely 
bőven, még válogathattunk is, 
amikor felszállt egy úr a kocsi�
ba. A közelünkben telepedett 
le. Mi, nem gondolván arra, 
hogy más is érti a beszédünket, 
megbeszéltük a világ dolgait, 
Nyon előző napi élményeit, a 
kastélybeli sétánkat, ahol ép�
pen a városi tanács ülésére ké�
szültek, de mi végignézhettük 
mégis a nagy termet, a díszter�
met.

Az úr közelebb ült.

Sárira néztem.

Ó rám.

Egyre gondoltunk. Ez az em�
ber érti, amit beszélünk. Elhall�
gattunk. Erre odajött széles 
mosollyal az arcán és azt 
mondta:

— Én is magyar vagyok!

Be nem mutatkozott, de mi 
visszahúzódtunk, mint csiga a 
házába. Aztán mégis felenged�
tünk. Úgy emlékszem, az út 
Genfig nem tartott tovább 40 
percnél.

Szóval tartott minket. Hogy a 
családja és persze őse 1945 óta 
nem volt otthon Magyarorszá�
gon. És úgy örvend, hogy ösz-  
szehozott minket a sors. Sze�
retne kérni valamit. Nekünk ez 
semmiség, ha hazamegyünk, 
megtehetnénk neki egy szíves�
séget. Vegyünk antikváriumban 
egy régi telefonkönyvet. Neki 
égetően szüksége lenne egy 
1940—41 —42- es telefonkönyv�
re. Megfizetné, persze. Vagy 
akár küldene érte valakit. De mi 
is kiküldhetnénk.

Nem értettük, hogy mit akar. 
Sokféle kéréssel fordultak hoz�
zánk nyugati útjaink során, volt, 
aki gyógyszert küldött haza, 
egyik barátom ezüstkupakos, 
régi pipát kért, de hogy telefon�
könyv után ácsingózzon valaki, 
ez hihetetlen.

— De miért? — tört ki belő�
lünk a kérdés.

— Bizonyságképpen — fe�
lelt sokat sejtetően az úr. — 
Nekem a telefonkönyv a haza. 
A múlt. Benne van minden ro �
konom, minden ismerősöm, 
minden barátom. Az utcák ne�
ve. Hogy ki hol élt. Tudják — ré�
vedezett el —, egy telefon�
könyv a világ kapuja. Csodála�
tos kapu, csak olvasni kell tudni 
benne. Küldenek? Ugye, külde�
nek nekem telefonkönyvet?! 
Valójában mindegy, hogy m i�
lyet, csak 1945 előtti legyen. . .

Féltem, féltünk, hogy ez pro�
vokáció akar lenni. Nem értet�
tük, nem akartuk érteni ezt az 
urat, aki szóval tartott minket 
egészen Genfig. Ott elváltunk. 
Megadta a címét. Mi az első ut�
casaroknál eldobtuk. Még csak 
az kell, hozzunk haza külföldi 
címeket. Mit tudtuk mi, hogy 
milyen egy vámvizsgálat, nyu�
gatról hazatérőben. És oly sok 
vadságot olvashattunk, hallhat�
tunk abban az időben. És fé ltet�
tük az újabb utazás lehetősé�
gét. Majd éppen ilyen butasá�
gon akadunk fönn, egy telefon�
könyvön. Ezt értelmes ember el 
nem hiszi . . .

Gondoltam, több telefon-  
könyv- történet nem zavarja 
meg az életemet. Nem így tör�
tént.

Unokaöcsém a jugoszláv ha�
táron, majd Triesztnél lelépett 
1970- ben. Én 1974- ben jutottam

el Amszterdamba, amikor egy 
magyar tengerjáró hajó utasa 
voltam. Ő már akkor o tt élt. És 
mesélt, mesélt disszidálása kö�
rülményeiről. Hogy az o la sz -  
francia határon úgy ment át, 
„hivatalosan", hogy személyi 
igazolványát mutatta fel pass�
port gyanánt. Hogy megérkez�
vén Párizsba, bement egy utcai 
telefonfülkébe és azt mondta, 
most vagy segít a véletlen, 
vagy nem. Felütötte valahol a 
telefonkönyvet és végignézett 
két oldalt: az első magyar név�
nél megállapodott, tárcsázott, 
felhívta a számot, ott viszontje�
lentkezett egy női hang, akit 
annyira felingerelt ez a pimasz�
ság, hogy valaki, ismeretlenül 
arra kéri, hogy segítse, meg�
mondta, hogy ekkor és ekkor 
várja ebben és ebben a ven�
déglőben.

Laci unokaöcsém elment, ke�
reste a nőt, nevezzük Ilonának, 
aki megnézte magának, meg�

etette, megitatta, estére az 
ágyába fektette és másnaptól 
kezdve maga mellé vette barát�
nak, társnak, szeretőnek, élet�
társnak, mindenesnek. Az én 
unokaöcsém megfogta az Isten 
lábát, vagy Ilona bokáját, s mire 
felocsúdott, megtudta, hogy 
Ilona édesanyjának Párizsban 
nyolc étterme van, gazdag, a 
lányának nem kell dolgoznia, s 
ezentúl Lacinak sem. Egy hét 
múlva már új autója volt, pénze 
rengeteg, s ha megbecsülte 
volna magát az unokaöcskös, 
akkor bizony ebből a szerelem�
ből házasság lehetett volna. De 
nem lett. Mert az aranykalitkát 
három hónapig bírta s tovább�
á ll  szegényen, otthagyva az 
autót, a nőt, a földi paradicso�
mot, s átköltözött Hollandiába.

Telefonkönyv.

Amikor 1980- ban Londonban 
jártam, gondoltam, felhívom 
egy- két távolból tisztelt írótár�
samat, például Kovács Dénesi, 
aki akkor Londonban lakott s én 
még a Magyar Rádiónál ismer�
tem meg, mint a Vajko humor�
páros egyik nagyra becsült tag�
ját, s elmondom, mennyire él�
vezem a Forgószínpadon el�
hangzó történeteit. De bizony a 
hatkötetes (!) londoni telefon�
könyv engem teljesen elvará�
zsolt. Elvesztem benne. Nem 
találtam én meg benne se Ko�
vács Dénest, se mást, pedig 
még volt egy- két ötletem, hogy 
kit udvariok körül szavaimmal.

Még mindig a telefonkönyv-  
történeteimet mondom.

Édesapám halála után úgy 
éreztem, meg kell írnom máso�
dik házassága történetét. Akkor 
megírtam, mostantól jelenik 
meg folytatásokban a Falutévé 
lapjában, a Kakas című maga�
zinban, 30 folytatásban, ezzel a 
címmel: „Élőnek élő a párja". A 
regény, ha valós történetet me�
sél el, márpedig ez aztán a szín�
tiszta, vaskos valóság, akkor is 
átlendül egy másik régióba: 
„Nem a valót, de annak égi má�
sát" figyelmeztet Arany János, 
és amíg regény a regény, ezt 
szem előtt tartom.

Maga a történet csupán any-  
nyi: a regénybeli Vér Bálint el�
temeti feleségét, a fia a teme�
tés után arra buzdítja a hetven�
éves apát, hogy nősüljön meg, 
mert tanult egyszer egy szép 
mondást, miszerint: Halottnak 
halott, élőnek élő a párjai Nos, 
az öreg boldog, hogy ilyen jó 
tanácsot kap. És a regény hét 
történetet mesél el, hét kom-  
mendálási történetet elevenít 
fel, és az utolsó asszony az iga�
zi. Ezt írtam meg, s a hét asz-

szonyban hét nőtípust rajzol�
tam meg.

Az író ott találja figuráit, ahol 
kéznél vannak. Például a csa�
ládjában. Az egyik nászasszo�
nyom (remélem, nem kerül ke�
zébe az írás) egyszer azt mond�
ta nekem, a hetvenes évek kö�
zepén:

— Tibor, szerezz nekem egy 
telefonkönyvet.

Akkoriban kapott telefont, 
gondoltam, kellene egy új. De 
nem az kellett, hanem régi. Volt 
otthon, persze, hogy volt az 
előző kötet, elvittem.

— Nem erre gondoltam. Egy 
olyan régit szeretnék, ami há�
ború előtti.

De erre elrémültem. Nem le�
het, hogy az élet ismételje ön�
magát. Mit akar nászasszo�
nyom egy háború előtti telefon�
könyvvel? Vajon mit? És nem 
mertem neki elmesélni a svájci 
vonaton esett történetemet, 
mert féltem, megharagszik.

Viszonzásul beleírtam a 
könyvembe. Mint egy nem evi-  
lágból való figurát. A lányának 
elmeséltem persze a történe�
tet, de a menyem okos terem�
tés, csak mosolygott rajta.

— Tudod, anya már csak 
ilyen. Ó szereti a régi világot. 
Értsd meg, az volt a fiatalsága! 
Akkor volt boldog, gondtalan. 
Férje katonatiszt volt, egy más 
világban éltek, m int a mai.

Legközelebb a nászasszo�
nyom boldogan mesélt.

— Tudod, hogy mit szeretek 
a telefonkönyvben? Olyan, mint 
egy színdarab. Tele van szerep�
lőkkel. Tudom, hogy ki a doktor, 
ki a színész, a színésznő, ki az 
író, mindent tudok. El tudom 
képzelni, hogy hol lakik. És vég�
telen a statiszták áradata. Ha 
én egy régi telefonkönyvet kap�
hatnék, megnézném, hol lakott 
Karády Katalin, kinek milyen 
nemesi előneve volt, milyen 
rangok voltak feltüntetve ben�
ne. Hidd el, érdekes olvasmány. 
A legérdekesebb olvasmány 
annak, akinek fantáziája van. 
S nekem van. Ó, ha én író le�
hetnék, egy telefonkönyvből 
válogatnám ki a jobbnál jobb 
neveket. Te honnan szerzed eb�
béli ismereteidet?

— Én a temetőkből — felel�
tem. Már kisgyerekként nagyon 
szerettem a temetőket: ki volt 
írva X. Y. sajtgyáros. Meg ez: N. 
N. másodosztályú altiszt. Vagy 
ez: karpaszományos tizedes.

A rangok, beosztások, foglalko�
zások olyan tárházát adják a te�
metők, és persze a kitalálhatat-  
lan nevek tömkelegét, hogy jók, 
csodálatosak az ilyen temetői 
séták. A baj csak az persze, 
hogy ha valaki neve alá oda van 
írva: író vagy írónő, s hiába tö �
röm a fejem, ezt a kis kompjú-  
tert, ilyen nevű írót vagy költő�
nőt nem találok benne, s akkor 
vélem, csak a temetői halhatat�
lanságért írták ki az utódok az 
irodalom útjain ugyancsak bot�
ladozó szerzők titulusát.

— Látod, nekem ilyen a tele�
fonkönyvi Szerzel?

Eddig nem sikerült. Pedig 
megpróbáltam, antikváriumban 
érdeklődtem, hiába. Telefon�
könyv? Régi? Kérdezik s néznek 
rám, mint aki meghibbantam.

— Régi — felelem ilyenkor 
—, nem kerül elő? Soha?

— Nem!

— Milyen kár — mondom s 
legyintek.

Végül hadd meséljek el ma�
gamról is <egy példát, amit az 
emberi hiúság jelképeként őriz�
tem eddig, de most kiadom 
magam. Az ötvenes években 
történt. Már a Magyar Rádió 
munkatársa voltam, rossz mű�
sorok szerkesztője, de dolgoz�
tam én az akkori Hangos Újság�
nál is, ez a mai Krónika elődje 
volt. Próbálkoztam, azt hiszem, 
ez a pontos kifejezés, a riporte-  
reskedéssel. De akkor, abban a 
világban úgy készültek az inter�
júk, hogy leírtuk (le kellett ír�
nunk) a kérdéseket, és a sze�
gény páciens válaszait is. Ó, Is�
ten látja a telkemet, én ebből is 
érdemet akartam magamnak 
kovácsolni. Nem azt írtam ki a 
telefonkönyvbe, hogy foglalko�
zása: író, ami mégiscsak jelen�
tett valamit, hanem azt, ami va�
lójában soha nem voltam, csak 
szerettem lenni: rádióriporter. 
Bizony, így szerepelek én az 
54- es telefonkönyvben, örök 
szégyenemre. Akkor persze di�
csőségnek gondoltam. Ma tu �
dom, hogy gyöngeségem és hi�
úságom áldozata voltam. Igaz, 
András fiam, ma hittel, szívvel 
és tehetséggel csinálja a rádió�
riportok tömkelegét a Petőfi 
Rádióban és a Krónikákban, és 
nincs a telefonkönyvben a neve 
után semmi.

Telefonkönyv, avagy a világ 
kapuja!

E
gyszer, száz év múlva ta�
lán nem is egy, e korunk�
kal foglalkozó író böngé�

szi majd a régi telefonkönyvet, 
ha regényt ír a XX. század em�
bereiről. Ha még érdemes lesz 
írni rólunk egyetlen sort is.

Takács Tibor

A mohácsi gyászos csata-  
vesztés után 1526- ban a Habs-  
burg- dinasztia magyar királya I. 
Ferdinánd a német- római biro�
dalomban már fél évszázada 
működő állandó és rendszeres 
postaszervezetet Magyarorszá�
gon is meghonosította. A király 
a bécsi udvari főpostamester 
fiát. Taxis Mátyást nevezte ki 
pozsonyi főpostamesternek, aki 
a királyi igénynek és körülmé�
nyeknek megfelelően a postát, 
beleértve a hadipostát is meg�
szervezte.

A magyarországi posta mű�
ködésének első kétszáz éve két 
család, a Taxisé s a Faár család 
nevéhez fűződik. Korunk postá�
sainak a két család postai mű�
ködése — az utóbbi időben fe l�
kutatott dokumentumai alapján 
— több érdekességet tartogat.

A király a postahálózat fenn�
tartását, működtetését a Po�
zsonyban létrehozott Magyar 
Királyi Kamarára bízta, mint va�
gyonkezelő országos hivatalra. 
A kamara az 1527 utáni hábo�
rús években bevételekben szű�
kösen rendelkezett, és mivel a 
postaállomások postamesterei, 
veredáriusai zömmel németek 
voltak, mint idegeneknek, nem 
akartak fizetni. A háborús ki�
adásokkal túlterhelt bécsi Ud�
vari Kamara ugyancsak yonako-  
dott fizetni, így az első posta�
mesterek és személyzetük a ki�
rály határozott parancsára — 
hosszas könyörgés után — 
csak 1531- ben kapták meg első 
fizetésüket az udvari főposta�
mestertől.

A magyarországi posta és a 
Habsburg tartományokban mű�
ködő Taxis posták között jog i 
helyzetük tekintetében nagy 
különbség volt. Magyarorszá�
gon a Taxisok, de más postás 
család tagjai is mint királyi 
tisztviselők az általuk működte�
te tt postaállomások és azok ló�
tartásának számarányában havi 
fizetés mellett működtek. A 
posta jövedelme kincstári be�
vétel volt, csakúgy mint a har-  
mincadhivatalok vámjövedel�
me. A postahálózat fenntartási 
költségeit a bécsi udvari kama�
ra, majd később a pozsonyi ka�
mara a pozsonyi országos pos�
tamester útján fizette. Elfoga�
dott szokássá vált, hogy a pos�
tamesteri járandóságokból a ki�
fizető főpostamester minden 
havi fizetésből egy fél rénes fo �
rintot magának megtartott. A 
királyi posta kezdetben semmi�
féle magyar hatóságnak nem 
volt alárendelve. Ezzel szemben 
a német birodalmi postán és az 
osztrák örökös tartományokban 
a Thun- Taxis család tagjai, 
mint tartományi főpostameste�
rek hűbéri szerződés alapján 
tulajdonosként irányították a 
postát, gondoskodtak annak 
fenntartásáról.

A magyarországi Taxis csa�
lád első tagja. Taxis Mátyás 
1526 végétől látta el a posta ve�
zetését, 1558- ig. Az első hu�
szonkét év alatt csak mint Ma�
gyarország postamestere, 
1548- tól tíz éven át, 1558- ig 
mint bécsi udvari főpostames�
ter is egy személyben. Család�
jának tagjai a fő postavonalak 
mentén postamesterként mű�
ködtek, szükség esetén hadi�
postai szolgálatot is szerveztek.

A családé volt a győri posta, 
melyet Taxis Mátyás halála 
után özvegye kapott meg, majd 
leszármazottai birtokolták kirá�
lyi engedéllyel. A postamesteri 
családok, mind német szárma�
zásúak, egymással szoros kap�
csolatot tartottak, egymást 
anyagilag segítették, összehá�
zasodtak. A Wollzogen család a 
Bécs melletti Fischamenden és 
a nagy forgalmú Kassán, a Paár 
család Pozsonyban működött.

Az uralkodók és a Taxis csa�
lád között szoros kapcsolat ala�

kult ki. A család hálás volt a f i �
zetésen kívül szerzett jövedele�
mért, az uralkodóktól kapott 
adó-  és egyéb terhek alóli men�
tesítésért. E kedvezmények ad�
tak alapot arra, hogy az állandó 
pénzzavarban levő uralkodó 
szívesen vette, ha a főposta�
mester 1535- ben 3000 forintot 
kölcsönzött Ferdinándnak, amit 
még unokája sem tudott vissza�
szerezni.

Taxis Mátyás működése alatt 
történt meg az országos posta- 
hálózat kiépítése, bővítése: 
1527—1541- ben felállította a 
Bécsújhelyből kiinduló Eszter�
gom—Komárom—Győr posta�
vonalat, mely ha rövid ideig is 
működött, kapcsolatot terem�
tett Budával. 1550. december 
19- től 1552. szeptemberig Po�
zsony—Eger közt 8 állomással 
biztosította az uralkodó és az 
egri vár között a levelezést. Ezt 
a hadi jellegű összeköttetést a 
Paár család működtette.

Az ostrom során a posta ösz-  
szes felszerelését és mindenét 
a törökök élvitték, Paár Pál pos�
tást a törökök elfogták, teljesen 
meztelenre vetkőztették és 
csak úgy menekült meg, hogy 
az Eger folyóba ugorva víz alá 
bukott és úszva érte el a túlpar�
tot. 1552- ben épült ki hadipos�
taként a Pozsony—Kassa vonal 
a Vág völgyén, a Kárpátok lej�
tője alatt. E vonal költségét 
1556-ig a bécsi udvari pénztár 
fizette. Ezt követően 1556 áprili�
sától 1558 szeptemberéig a 13 
postamester által működtetett 
31 állomást az udvar megszűnt 
fizetni, a közérdekűvé vált kirá�
lyi postái* 30 hónapon át a fő �
postamester saját pénzéből f i �
zette.

Pénzügyi okai lehettek annak 
a rendelkezésnek is, melyben /. 
Ferdinánd 1550. június 2- án az 
udvari főpostamester fiát, Kris�
tófot, apja érdemei elismerésé�
ül és hálás szolgálatáért még 
apja életében „Magyarország 
postamesterévé" nevezte ki. 
A rendeletet Oláh Miklós egri 
püspök ellenjegyezte. Az utód�
lásra azonban nem került sor 
azon oknál fogva, hogy a ma�
gyar nádor és az országgyűlés 
tiltakozott a két postai tisztség, 
az udvari főpostamesterség és 
a magyarországi postamesteri 
tisztség egy személyben törté�
nő betöltése ellen.

A Ferdinánd- féle kinevezés 
tehát nem érvényesült. A ren�
delkezés érvénytelenítését a ki�
rály ugyancsak anyagi okok mi�
att volt kénytelen tudomásul 
venni. így történt, a magyaror�
szági postamester címet Taxis 
Mátyás halála után nem Kristóf 
fia, hanem Paár Péter pozsonyi 
postamester kapta meg, mi�
után átvállalta a Taxis család�
nak az uralkodóval szembeni 
követelését.

Az engedménynek háttere az 
is lehetett, hogy Ferdinánd a 
magyarországi posták fenntar�
tását, valamint ezen a címen 
1556 óta felmerült 6331 forint 
24 dénár tartozását a Magyar 
Kamara terhére kívánta átru�
házni, amit Miksa főherceg, 
mint az ország helytartója 1558. 
október 1- jétől el is rendelt.

Taxis Mátyás halálával a Ta�
xis család magyarországi mű�
ködése véget ért. Taxis Kristóf 
is csak 11 évig viselte az udvari 
főpostamester tisztségét, az 
1570- ben utódjára, Wollzogen 
Pálra szállt át. Azt a bélyeg-  
gyűjtők körében elterjedt meg�
alapozatlan nézetet, hogy ha�
zánkban a Thun- Taxis család 
hűbérjogán irányította a postát, 
a postatörténészek már a múlt 
században elutasították.

A következőkben az első 
Paár család postai tevékenysé�
gét mutatom be.

Dr. Kamody Miklós

TELEFONKÖNYV, 
AVAGY A VILÁG KAPUJA
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A  Postás Sportegyesület 

és szakosztályainak „bölcsőjénél"
Dr. Henyey Vilmos nevét, 

mint a Baross Gábor miniszter 
által szervezett reformügyosz�
tály egyik vezető egyéniségét, a 
postajog és postatörténet első 
tanárát a postatisztképző tan�
folyamon, esetleg mint Buda 
hajdani postamesterének (Má�
ria Terézia uralkodásának ide�
jén) leszármazottját ismerik, aki 
sikeres postáskarriert futott be 
postagyakornoktól a helyettes 
államtitkárig. Úgy érzem, a pos�
tatörténettel foglalkozók közül 
is kevesen tudják, hogy ő volt 
1899- ben az egyik alapítója és 
első elnöke a Budapesti Posta 
és Távírda Tisztviselők Sport 
Egyesületének, mely egyesület 
1920- tól — hivatalosan felvette 
a Postás Sport Egyesület nevét, 
s melyet nem hivatalosan a 
„Postásának becéztek.

És most nézzünk körül egy ki�
csit a régi „Postás" háza táján. 
1899- ben három évvel vagyunk 
túl az 1896- os nagy történelmi 
megemlékezésen, az ezredéves 
Magyarország ünnepségsoro�
zatán, és nem egészen egy év 
választja el e kor emberét az 
ezredfordulótól. A világ, és így 
Magyarország is telve lelkese�
déssel, tettvággyal, és az em�
berek egy kicsit magukba is 
mélyednek, rájönnek: hiába a 
tudás, a szellem művelése, a 
testet is edzeni kell. Mivel a 
századforduló idején szinte kor�
tünet a társulás, a postás spor�
tolók is egymásra találnak. Elő�
ször a vívók kerültek össze, 
majd más sportágak művelői is, 
s 1899 májusában Henyey Vil�

mos dr. felhívást adott ki sport�
egyesületi tagok toborzására. 
1899. augusztus 15- én tartotta 
meg az egyesület alakuló ülé�
sét négy szakosztállyal: a lab�
darúgók és a kerékpárosok — 
akik ekkor a Millenárison edzet�
tek —, a tornászok és a vívók — 
akik részére az egyesület a 
Wesselényi utca 44. alatti isko�
la tornatermét bérelte.

1903. május 3-án volt az 
egyesület zászlóavatási ünnep�
ségsorozata. Az akkori szokás�
nak megfelelően délelőtt a 
zöld- fehér selyem, arany hím�
zésekkel díszített zászlót a bu-  
da- újlaki katolikus templomban 
szentelték fel. Délután a mar�
gitszigeti sporttelepen ünnepé�
lyes külsőségek között torna-  
és atlétikai bemutató és ver�
seny volt. Eközben zajlott le a 
zászló ünnepélyes felavatása 
az egyenruhás tornászok sorfa�
la előtt, ahol dr. Henyey Vil- 
mosné — zászlóanya — arany-  
hímzésű szalagot kötött a zász�
lóra, és a „jelen lévő előkelősé�
gek" 113 szeget vertek a zászló-  
rúdba. Ezzel az ünnepségsoro�
zattal a postás sportolók kilép�
tek a „nyilvánosság elé".

Lassan megalakultak a külön�
böző szakosztályok, 1922-tól 
pedig a vidéki postás sport- 
egyesületek is megkezdték mű�
ködésüket. Ahhoz, hogy a pos�

tások sporttevékenységét át�
lássuk, elengedhetetlen a szak�
osztályok ismertetése. Ezért 
most — az egyenlőség elve 
alapján — abécésorrendben is�
mertetem röviden a Budapesti 

Posta és Távírda Tisztviselők 
Sportegyesületének és jog�
utódjának, a Postás Sportegye�
sületnek a szakosztályait.

1902- ig az akkori köztudat�
ban az atlétika a tornához tarto�
zott, ezért bátran feltételezhet�
jük, hogy e szakosztály egyidős 
az egyesülettel, annak ellenére, 
hogy első hivatalos említése 
csak az 1902. évi közgyűlési 
jegyzőkönyvben található. Ek�

kor a távolugrást, a gerelyve�
tést és a futást említik meg, a 
diszkosz csak a következő év�
ben kerül a versenyszámok kö�
zé. Érdekes a birkózószakosz�
tály megalakulása is: a torná�
szok egy része ugyanis a torna�
edzések után „csupán kedvte�
lésből" űzte a birkózást. Erődi 
Béla az, aki 1905- ben már Ma�
gyarország háromszoros köny-  
nyűsúlyú birkózóbajnoka, 
1906- ban pedig az athéni olim�
pia 5- ös tornászati főversenyé�
nek bajnoka. Az ő neve és pél�
dája az, amiért 1905- ben a bir �
kózószakosztályt létrehozták, 
1954- ben szűnt meg. 1930. 
szeptember 11- én alakult meg 
a céllövőszakosztály, melynek 
csapata a visszaemlékezések 
szerint a megalakulás után egy 
héttel részt vett a központi test-  
nevelési felügyelőség bajnoki 
versenyén és második helye�
zést ért el.

1935- ben a céllövészeti szak�
osztályon belül megalakul az 
íjászcsoport. Arra pontos ada�
tot eddig nem sikerült talál�
nom, hogy a céllövészeti szak�
osztályon belül mikor alakult 
meg a „hölgycsapat", de az 
tény, hogy Magyarország 1938. 
évi céllövő bajnoknője: Nagy 
Sándorné, a postás csapat ver�
senyzője. 1945 után ez a szak�
osztály is megszűnt.

1930 nyarának elején, ponto�
san június 17- én alakult meg az 
evezős szakosztály. A saját csó�
nakkal rendelkező postások a 
legkülönbözőbb csónakházak�
ban tárolták csónakjaikat, az 
egyesület pedig partbérletet 
vásárolt részükre. 1949- től kaja�
kosok is jelen vannak a postás 
vizi életben, e szakosztályon 
belül, önálló sportlétesítmény�
re — csónakházra, pihenőre 
csak 1972- ben kerül sor.

Az 1945—1946-os hideg tél 
volt az, amelyik elősegítette a 
jégkorong és ennek nyári válto�
zatának, a gyeplabdának önálló 
szakosztállyá alakulását. E 
szakosztály egyik csoportja 
sem volt hosszú életű: alig tíz 
év után, 1957- ben megszűntek. 
1938 tavaszán alakult meg a 
horgászszakosztály. Az egyik 
legeredményesebb (Magyaror�
szág országúti kerékpár 1928. 
évi bajnokcsapata, Nótás Ká-
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roly 1942. évi „Aranykerék díja" 
stb.) és legrégibb (1899 egyik 
alapító szakosztály) postás 
sport a kerékpározás, melyet 
ha nem is versenyszinten, de a 
postások — főleg a kézbesítő 
postások — nagy része ma is 
naponta „űz".

Az 1928 körüli években élte 
„virágkorát" a kézilabda. A női 
tornászcsapatból kivált sporto�
lók 1928- ban meg is alakították 

a kézilabda-szakosztályt. E rö�
vid életű csapat — 2 évig mű�
ködött — 13 évi Csipkerózsika-  
álma után 1943- ban „ébredt" 
fel és folytatta most már a férfi�
akkal kibővítve tevékenységét. 
1946- ban alakult a kosárlabda�
szakosztály. A labdarúgás, 
mely a kerékpárhoz hasonlóan 
a kezdeti, 1899. évi szakosztá�
lyok között szerepelt, sok szép 
eredményt mondhatott magáé�
nak, különösen a kezdeti évek�

ből: 1902., 1905., 1921. évi ma�
gyarországi bajnoki cím.

A motoros szakosztály 
1948- ban alakult meg, de a pá�
lyagondokkal küzdő sport nem 
tudott „gyökeret verni" és 
1960- ban meg is szűnt. Szintén 
rövid életű volt az 1946- ban 
megalakult ökölvívó-szakosz�
tály, mely 1955- ben szűnt meg.

1929. november 8- án, az or�
szágban másodikként — a Mű�
egyetem Sportrepülő Egyesüle�
te után — megalakult a postás 
sportrepülőszakosztály. 1948-  
ban alakult meg a röplabda�
szakosztály. A „Postatisztvise�
lők sakkegylete" annak ellené�
re, hogy megalakulásakor 1935. 

október 15- én önálló egyesület�
ként jö tt létre, Benczúr utcai 
székhellyel, a későbbiekben 
(1948) a sportegyesület fennha�
tósága alá kerül.

Itt kell megjegyeznem, hogy 
a „Postás Sport 75 éve" című 
kiadvány az alakulás évét 
1927-re teszi. De úgy érzem, 
nem most és itt kell eldönte�
nünk, hogy mikortól működik 
egyesületi keretek között e 
szellemi sport — ez egy későb�
bi kutatás számára rendkivül 
érdekes lehet.

Az 1930- as évek kedvelt 
sportja volt a síelés, így nem 
véletlen, hogy 1931/32 telén 
megalakult a síszakosztály, és 
1954- ig működött a mátraházi 
postásházban.

1947- ben megalakult a teke�
szakosztály, mely kezdetben a 
Postaállomáson épült tekepá�
lyán tartja edzéseit, majd

1959- ben megépül a Róna utcai 
postás sporttelepen az új, min�
den igényt kielégítő, korszerű 
tekepálya.

Az úri társaságok fehér 
sportja: a tenisz, 1926-tólszere�
pel a szakosztályok jegyzéké�
ben — ma az egyik legjobban 
kedvelt és elterjedt tömeg�
sportág. A testgyakorlás alapjá�
nak tekintett torna, természete�
sen a kezdeti szakosztályok kö�
zött szerepel és 1899- től soro�
zatos sikereket mondhat magá�
énak. A nők közül Csillik Margit 
elsőként Magyarország hölgy�
tornász bajnoka. A szakosztály 
azóta is méltó utódokat nevel.

1903- ban alakult meg az 
egyesületen belül a turisztikai 
szakosztály, melyhez 1970 óta 
— hivatalosan is — a tájékozó�
dási futók is tartoznak.

Többszöri nekibuzdulás után 
1921- ben alakult meg a postás 
úszószakosztály, melynek gyö�
kerei 1905- ig nyúlnak vissza, 
amikor — korabeli leírás tanú�
sága szerint — a budapesti 
rendőrfőkapitány engedélyt 
adott a postás sportolók részé�
re a lágymányosi téli kikötőben 
úszógyakorlatok végzésére. 
1926- ban megalakul a postások 
első vízilabdacsapata. Sajnos 
1971 októberében ez a szakosz�
tály is megszűnt. 1948 novem�
berében alakult meg a vitorlás 
szakosztály, mely első bajnok�
ságán, 1950- ben Balatonfüre-  
den „elsöprő győzelmet ara�
tott". A költségek ezt a szak�
osztályt 1959- ben lesöpörték a 
Balaton vizéről.

A vívók már a hajdani Buda�
pesti Posta és Távírda Tisztvi�
selők Sportegyesületének hiva�
talos létrejötte előtt kezdtek 
szervezkedni, így nekik — 
ahogy mondani szokás — ka�

póra jö tt az új sportegyesület 
megalakulása, és hozzájuk való 
csatlakozás, és 1899- ben az 
egyesület alapitó szakosztálya�
ként tartották nyilván, egészen 
1955- ig, amikor beleolvadt a 
Törekvésbe.

Nem említettük még asztali-  
tenisz szakosztályunkat. Róluk 
következő számunkban szó�
lunk, különös tekintettel az Eu�
rópa- kupákra való eddigi nagy�
szerű szereplésük kapcsán.

összegezve: úgy gondoljuk, 
egyesületünk közvetve vagy 
közvetlenül minden postás dol�
gozóval kapcsolatba került 
hosszú tevékenysége alatt.

Rákóczi M argit
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Ismerd meg hazádat!
Honismereti vetélkedő

A III. forduló kérdései: 
„Nehéz, de érdekes"

1. Mikor öntötte el utoljára a 
földtörténet során hazánk 
területét tenger, és mi en�
nek az ősmaradványa?

2. Hazánk mely területén ala�
kultak ki a leglátványosabb 
karsztformák?

3. Honnan származik a Szol�
nok megyei Mezőtúr neve?

4. Ki tervezte a Margit hidat, 
és kinek a szobrai díszítik a 
híd pilléreit?

5. Melyik az ország legnyuga�
tibbra fekvő városa, és mi�
lyen nemzetiség él a város 
környékén?

6. Budapest mértani központja 
a közhiedelemmel ellentét�
ben elég messze esik a bel�
várostól. Hol található?

7. Mikor kelt a tihanyi bencés 
apátság alapító levele, és 
hány magyar közszót őrzött 
meg a szövegben feltünte�
te tt helységnevek mellett?

8. Melyik magyar város orszá�
gos jelentőségű kezdemé�
nyezése volt 1886- ban Kos�
suth Lajos díszpolgárrá vá�
lasztása?

9. Melyik hazánk legalacso�
nyabban és legmagasabban 
fekvő városa?

10. Az Alföld térszínéből apró 
kis romvulkánok emelked�
nek ki. Hol találhatók ezek?

A megfejtéseket április 30- ig 
kérjük beküldeni a „Postás Mű�
velődési Központ, 1373 Buda�
pest, Pf. 601." címére.

(A III. forduló kérdéseinek 
helyes megfejtését májusi szá�
munkban közöljük.)

Áprilisban egy időszerű Rad�
nóti Miklós- versből idézünk: 
„Fáraszt a gyors tavasz ma en�
gem, de új látvány csodája leb-  
ben esős napok varázsa-  
kép . . . "  Folytatás a vízsz. 1. és 
5., a függ. 52. alatt.
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1. Az idézet első része. 11. 

Darálja. 12. Nobel- díjas angol 
költő, író. 13. Szeszes ital. 14. 
Számjegy. 17. Hálával emleget 
(ford.). 18. A Baradlay fiúk egyi�
ke. 20. Nagy víztömeg. 21. Kö�
nyörög. 23. Vegyjele I (ford.). 
24. Szovjet pártvezető volt, 26. 
Barátocskám, latinul (ford.). 27. 
Nyújt (költ.). 28. Tetszetősen 
hat. 31. Vidék van ilyen. 32. Fe�
szítőeszköz. 33. Földrész. 35. 
Régi megszólítás levélben 
(röv.). 36. Görög betű. 37. Né�
met három (ford.). 39. Hanga. 
42. Lassú tempó a zenében. 44. 
. . .  dvar (hajdúsági település). 
45. A fürdőszoba része. 47. Pán�
célos jármű háborúban. 48. Ige-  
névképző. 49. Vadállat. 51. Fi�
nom szemcsékből álló anyag. 
52. Tiltakozás. 53. Országnyi 
ember. 54. Gléda. 56. Francia 
névelő. 57. Neves zeneszer�
zőnk. 60. Lágy hangsor. 62. Kö�
zöl (ford.). 63. Mednyánszky . .. 
(színésznő). 65. Papíron rögzit.

FÜGGŐLEGES
1. Régi űrmérték. 2. Uralko�

dók szolgálatában állt fiatal fér�

fi (tört.). 3. Útiholmik tárolóhe�
lye. 4. Állati lak. 5. Az idézet 
második része. 6. Bort fogyasz�
tó. 7. Ezzel a heggyel határos 
Pécs. 8. Rangjelző. 9. Zsidó 
nyelv. 10. Üledékes kőzet. 15. 
Zeusz kedvese. 16. Irányjelző. 
19. Lám. 22. Római 600. 25. Fé�
lig elrontl 29. Női név, 30. Egy�
forma betűk. 32. Forró égövi fa. 
33. Árvita. 34. Tarol. 36. Verdi-  
opera. 38. Az utolsó betűjét 
duplázva kevert szín. 40. Meg�
ütne valakit. 41. Széles csík. 43. 
Harcban viszálykodik (ford.). 
45. Mértani test. 46. Német né�
velő. 49. Tizenkettő. 50. Díszes 
templom. 52. Az idézet befeje�
ző része. 53. Kérdőivek egyik 
rovata. 55. Ablaksötétitő. 58. Az 
egyik csillagjegy. 59. Török tiszt 
volt. 61. A felsőfok jele. 63. Ci�
pészszerszám. 64. Határrag. 66. 
Rádium.

-  Bánhidi -
Beküldendő: a vízsz. 1., 5. és 

függ. 52. alatti. Beküldési határ�
idő: május 10.

Előző rejtvényünk helyes 
megfejtése: Rongyosodik itt is, 
ott is, lyukakat éget már rajta a 
nap.

Könyvet nyertek: Csiba Fe- 
rencné (Budapest); Hegyes La- 
josné (Kunfehértó); Schródl 
Herbert (Budapest); Simonné 
Vámosi Mária (Tatabánya).

A Postás Művelődési Központ 
programajánlata

Minden hónap első péntek�
jén, legközelebb május 7- én 
Péntek esti randevúra, benső�
séges együttlétre, beszélgetés�
re, ismerkedésre, táncra várjuk 
az 50- es évektől napjainkig ter�
jedő időszak örökzöld világslá�
gereit kedvelőket.

Jegyelővétel a portán, asztal�
foglalás: a 122- 0800- as telefon�
számon. (Postás Művelődési 
Központ, Bp. VI., Benczúr u. 
27.)

Gyermeknapi vendég a 
„Benczúrban" május 30- án 16 
órától a 100 Folk Celsius, Miki 
manó II. albumával.

Belépőjegyek: 50,— Ft- os
egységárban elővételben kap�
hatók a PMK portáján.

A Fantasy Club a hét négy 
napján esténként várja a pos�
tás, távközlési, műsorszóró vál�
lalatok fiataljait és vendégeiket. 
Programkínálat: szerdánként
játéknap (biliárd, rex, sakk, kár�
tya), csütörtökönként dzsessz- 
klub (házigazda a Grencsó Kol�
lektíva), péntekenként Banzay 
Estek, szombatonként koncer�
tek vagy diszkó.

A Postás Művelődési Köz�
pont munkatársai a 121- 7334- es 
telefonszámon készséggel ad�
nak felvilágosítást.

Nyugdíjas 
„Ki m it tud?"

A Magyar Posta Vállalat, a 
Matáv Rt. és az Antenna Hun�
gária Rt. nyugdíjasai, valamint 
a PMK nyugdíjas klubtagjai ré�
szére a Postás Művelődési Köz�
pont szervezésében.

Nevezési kategóriák a követ�
kezők:

1. képzőművészeti kategória 
(fotó, rajz, festmény, kerá�
mia),

2. kézműves kategória (hím�
zés, horgolás, kötés, fara�
gás, virágkötészet stb.),

3. vers-  és prózamondás,
4. irodalmi alkotások (vers, 

novella, karcolat),
5. ének, zene kategória,
6. szakácsművészet (hidegtá�

lak, édességek, száraz sü�
temények stb.),

7. egyéb (mindaz, ami az elő�
zőekben nem szerepel).

Postás kézilabda 
Európa- bajnokság

Az USCIPT 1993. évi kézilabda Európa- bajnokságának ren�
dezési jogát Magyarország kapta. A nemzetközi sporteseményt 
május 22—27. között Budapesten, a Sportcsarnokban, illetve 
Körcsarnokban rendezik. A verseny rendezője a Budapesti Sport 
Alapítvány, szervezője pedig a Postás Sportegyesület, a Magyar 
Kézilabda Szövetség közreműködésével.
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