
Besze Imre

KÜLTERÜLETI KÉZBESÍTŐK

Még hajnal ég szemünkben, 
még tegnap esti álom - 
s már kora szürkületben 
naponta új határon 
köszöntünk szótlanul 
naponta új tanyák.

Dörömbölünk. Deres a deszka- 
kerítés, riadt kutyák 
feleselnek. Eressz, na!
Megjött a várva várt, 
a kedves levele.
Másutt a gazda sír - 
-  szívbe markoló a hír - 
s tűnődik: mért veri 
családját így a sors keze?

Nap nap után 
tisztább lesz a tekintet - 
így telik el a hét.
S vasárnap délben 
már otthon kanalazzuk  
a kengyelfutók levesét.

BÉRTÁRGYALÁS-M ENETREND
B November 12. A Közlekedési, Hírközlési 
és Vízügyi Minisztérium az ágazathoz tartozó 
munkáltatók és érdekképviseletek részvételé�
vel érdekegyeztető tárgyalás keretében ismer�
te el a postások béreinek elmaradását az ága�
zathoz, illetve a vállalkozásokhoz képest és 
engedélyezték, hogy a társaság az ÉT-ajánlás 
felső határát meghaladó keresetfejlesztést ala�
pozzon meg az üzleti tervében.

A szakszervezet bérbizottsága ezen enge�
dély ismeretében javasolta az elnökségnek és 
a választmánynak, hogy a követelések mérté�
ke adjon lehetőséget a lemaradás fokozatos 
megszüntetésére.
•  November 17. A választmány a fentiek is�
meretében meghatározta a bérkövetelés mér�
tékét. Ennek értelmében 1998-ra 21% kereset�
fejlesztést és az étkezési hozzájárulás 2000 Ft- 
ra való megemelését kértük. A postai minimál�
bérek iránti elvárásunk 22 500, illetve 26 000 
Ft/hó volt.
•  November 18. Levélben ismertettük Doros 
Béla vezérigazgató úrral a választmány dönté�
sét. Jeleztük, hogy a keresetfejlesztést elsősor�
ban alapbérfejlesztésre és a pótlékok rendezé�
sére kívánjuk fordítani, továbbá fontos fel�
adatnak tartjuk az alacsony megfizetettségű 
dolgozók bérének nagyobb mértékű emelését.
•  November 27. A vezérigazgató úr válaszá�
ban arról tájékoztatta szakszervezetünket, hogy 
az előterv készítése és a bértárgyalások előké�
szítése során figyelembe veszi követeléseinket.
•  December 15. Levélben tiltakoztunk a ve�
zérigazgató úr „Napi Gazdaság” c. lapban 
megjelent nyilatkozatának tartalma miatt, 
mert válaszával ellentétben és jóval a bértár�
gyalások megkezdése előtt kijelentette, hogy 
1998-ban 16% keresetfejlesztést vár.
•  Január 23. Szakértői tárgyalás keretében 
Máté Mária vezérigazgató-helyettes tájékozta�
tást adott a társaság igazgatóságának döntésé�
ről. Eszerint 1998-ban a bértömeget 16%-kal 
lehet növelni és a Postának 3 milliárd Ft ered �
ményt kell termelni. A bértömegnövekmény a 
létszámnövelés után 12,5%-os keresetfejlesz�
tést tesz csak lehetővé.
•  Január 27-28. A bér- és szociális bizott�
ság ülését követően az elnökség tárgyalta a 
társaság bérfejlesztési javaslatát, mely mellőz�
te azokat az információkat, amelyek lehetővé 
tehetik a társaság gazdasági helyzetének szak- 
szervezeti megítélését.

A javaslat 12,5% keresetfejlesztés mellett 
3,1%-os létszámnövelést tartott szükségesnek, 
miközben alapbér-növekedési mértéknek kö�
telezően csak 10%-ot Irt volna elő. Az étkezé�
si hozzájárulás emelését nem tartotta fontos�
nak. Minimális bérként 20 400, illetve 23 100

Ft havibért javasolt. Az elnökség a javaslatot 
határozottan elutasította és felszólította a 
munkáltatót a szükséges információk átadásá�
ra. Ezzel egyidejűleg döntés született a 
sztrájkbizottság létrehozásáról. A 16%-os kere�
setfejlesztési korlát miatt levélben fordult a 
miniszterelnökhöz és a KHVM miniszteréhez. 
B Február 2. A választmány is elutasította a 
munkáltató javaslatát és további információ�
kat kért. A tárgyalások folytatása érdekében 
kijelölte a szakértői tárgyalócsoportot.

Dr. Lotz Károly miniszter úr válasza megér�
kezett.
B Február 4. A szakértői tárgyaláson a tár�
saság ügyvezetése új javaslatot terjesztett elő. 
Ennek értelmében 15% keresetfejlesztést java�
soltak, melyből 2,5%-ot részben bérpolitikai 
intézkedésre, részben mozgóbér képzésére kí�
vántak elkülöníteni.

A miniszterelnök nevében dr. Héthy Lajos, 
a MüM politikai államtitkára válaszolt.
B Február 6. Az elnökség értékelte a tárgya�
lások eredményét és kompromisszumkészsé�
gének kifejezéseként levélben értesítette a 
munkáltatót arról, hogy igényét 19,5%-ra mér�
sékelte, az étkezési hozzájárulást viszont 
2200 Ft/hó összegben kívánja meghatározni. 
B Február 7. A társaság ügyvezetése tájékoz�
tatta a tárgyaló delegációt arról, hogy a szak- 
szervezet rendelkezésére bocsátja a még 
hiányzó információkat és egyidejűleg 16%-ra 
módosítja keresetfejlesztési ajánlatát, továbbá 
2000 Ft összegben javasolja az étkezési hoz�
zájárulást meghatározni.
B Február 8. Az elnökség 3 változatot tartal�
mazó javaslatot dolgozott ki a választmány 
részére.
B Február 9- A választmány elutasította a 
munkáltató javaslatát, mert az meg sem köze�
lítette az elvárt keresetfejlesztési mértéket.
B Február 10. A szakszervezet 2 változatot 
terjesztett elő a tárgyalócsoportok újabb talál�
kozóján, melynek keretében kényszerűen vet�
ték tudomásul a 16%-os korlátot, azonban az 
étkezési hozzájárulás jelentős emelését igé�
nyelték. A tárgyalás során az álláspontok kö�
zeledtek, azonban a munkáltató munkakörök 
kiemelésére irányuló bérpolitikájával szem�
ben az alacsony keresetűek központi kieme�
lését szorgalmazták.
B Február 12. A választmány a területi sajá�
tosságok miatt elutasította központi bérpoliti�
ka alkalmazását.

A tárgyaló felek este 10 óra 10 perckor meg�
állapodtak és ezt képviselőik aláírásukkal iga�
zolták. A sztrájkkészültséget megszüntette a 
szakszervezet.

Konrát Ervin

ERZSIRE NÉNI! 
ÉN M ÉG ILYEN 
ÉLNIAKARÁST 
NEM LÁTTAM!
1997. decem ber 3-án délelőtt 10 után 
Ercsiben leütötték Galambosi András- 
né kézbesítőt, akit csak a sürgős orvo�
si beavatkozás mentett meg. A mentő �
sök másfél órán keresztül küzdöttek 
csak azért, hogy szállítható legyen. 
Orvosa kijelentette, 2 százalék esélyt 
se ad az életéért. A szerencsétlen 
asszony több mint 2 hétig volt kómá�
ban. Szerencsére győzött élniakarása. 
Riportunk a bűncselekmény körülmé�
nyeiről, s arról szól, hogyan él most a 
kegyetlen megveretés után Galambo�
siné, érdemes-e jót tenni és mit szól�
tak e förtelmes bűncselekményhez a 
falubeliek. (Folytatás a 10-11. oldalon.)

Rablójárás c. összeállításunk a 6-11. oldalon.

GYANÚ
két postáskisasszony ellen  
és egy betörő vallom ása

A történet akkor játszódott, amikor a pengő még újonc ko�
rát élte. Molnár Menyhért, rákospalotai köztisztviselő, egy 
karácsony előtti napon feldúltan jelent meg a rendőrsé �
gen, hogy büntető feljelentést tegyen ismeretlen tettes, il�
letve tettesek ellen. Az alábbiakat adta elő:

- Pál utcai családi házunkban a szüleimmel lakunk egy 
fedél alatt. Tegnap este a feleségemmel színházba men�
tem, majd az előadás után egy erzsébetvárosi vendéglőbe 
tértünk be. Szüleim pedig egy baráti házaspárhoz mentek 
vendégségbe.

(Folytatás a 6. oldalon.)

NEM KELL HÖSKÖDNI
Mire lapunk megjelenik, bizonyára már az utolsó fenyőtű �
ket is sikerült eltüntetni a barátságos lakásból, de beszél�
getésünkkor még mellettünk illatozott a vidám díszekben 
pom pázó karácsonyfa: dr. Bánfi Ferenc dandártábor �
nok, az ORFK főkapitányhelyettese, közbiztonsági főigaz�
gató szabadsága idején otthonába invitált a kért beszélge �
tésre. Hallgatóságunk is akadt: a szünidőt és a ritkán látott 
aput együtt élvező három remek gyerek, a nagylány és két 
szépreményű ifjú személyében. Házigazdám hivatali be �
osztása alapján nem nehéz kitalálni, milyen tém akörben 
folytattuk a beszélgetést - természetesen a posta, a postá �
sok biztonsága volt a kérdezz-felelek tárgya.

(Folytatás a 7. oldalon.)

Bérháború c. összeállításunk a 2., 3., 4., 13., 14., ló. oldalon

MEGÁLLAPODÁS 
19,06% z 16% + 3,06%

Lapzártakor érkeze tt a hír, ho g y  a Postás S zakszerve �
zet és a M agyar Posta Rt. m egállapodást kö tö tt 1998. 
feb ru ár 12-én. Eszerint az rt. 1998-ban 16%-kal k ö te �
les em eln i az átlagkereseteket, p lusz 3,06% érték b en  
növeln i a szociális ju ttatásokat. A m eg állap o d ás teljes 
szövegét a 16. o ld a lo n  olvashatják.
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AKI GYORSAN FIZET, DUPLÁN A D ..."
A Postás Szakszervezet 21 százalékos 
keresetfejlesztési igénnyel néz a bér- 
tárgyalások elé. Ennek megalapozott�
ságáról, és a tárgyalások várható ered�
ményeiről Mundruczó Kornéllal, a 
Postás Szakszervezet elnökével beszél�
gettünk.

-  Hol tartanak jelenleg a bértárgyalá�
sok?

-  Szakszervezetünk már az elmúlt év 
végén megkezdte a munkát, felmértük a 
postások keresetének alakulását 1990-től 
1997-ig, és összevetettük a népgazdasági, 
illetve a minisztériumhoz tartozó ágaza�
tokkal. Az ágazatokkal való összehason�
lításban sajnos szomorú helyünk van, a 
posta a legutolsó. Óriási a lemaradásunk, 
több mint 10 000 Ft havi bruttó keresetkü�
lönbség van az ágazati átlag és a posta 
között. A népgazdasághoz viszonyítva is 
jelentős a lemaradás, itt valamivel több 
mint 6000 Ft. Ebből az következik, hogy 
a postások nincsenek kellően megfizet�
ve, bérükben nem érződik az a felelős�
ség, ahogyan végzik a munkájukat beosz�
tástól függetlenül. Hatalmas felelősség a 
járatok pontos indítása és érkezése, vagy 
egy másik munkakörben a nyolcórás 
munkával felvett pénz hiánytalan leadá�
sa. Itt két papírpénz elszámolása, külö�
nösen mióta a tízezer forintos megjelent, 
a postásnak havi nettó keresetébe kerül�
het. Ezt a rengeteg, nagy felelősséggel já�
ró munkát gyengén fizetik, és a hét éves 
lemaradásunk bepótlásának kezdő lépé�
se a 21 százalékos keresetfejlesztési 
igény.

-  Vannak, akik azt mondják, keveset 
kér a szakszervezet. Mi az a határ, amed�
dig hajlandók lemenni?

-  Ez a kérdés valóban felmerül. Van�
nak, akik minimum 40 százalékos bérfej�
lesztést fogalmaztak meg, és azt reklamál�
ják, miért nem vagyunk elszántabbak a 
bértárgyalások során, miért nem tesszük 
azt, amit a gazdaság egy-két területén az 
érdekképviselet megtesz, miért nem lé�
pünk fel hangosan és fenyegetően. Én 
azt mondom, így nem lehet igazi eredmé�
nyeket elérni. A Postás Szakszervezet 
kongresszusi és választmányi határozata�
iban is olyan igények megfogalmazására 
törekszik, amelyek, reálisak, pem túlzpk, 
és teljesíthetők. Ez utóbbi azért fontos, 
mert hosszútávon gondolkodunk, hbsz- 
szútávon akarunk postát és foglalkoztatá�
si biztonságot. Egy ilyen tárgyaláson ak�
kor lehet érvekkel alátámasztani igénye�
ket, ha azok a mát és a jövőt is figyelem�
be veszik. Ha ezt a 21 százalékot idén el 
tudjuk érni, akkor 5-6 százalékkal pótol�

juk a hét éves kereset-lemaradásunkat, ha 
pedig még az elkövetkezendő két évben 
is kapunk lehetőséget a pótlásra, behoz�
zuk ezt a lemaradást, és az ágazatössze�
hasonlításban is kiálljuk a próbát.

-  A bértárgyalások egyik része a kereset�
fejlesztés. Mik a további problémák?

-  Rendkívül fontos a szociális kérdések 
kezelése. Fő célunk, hogy azok a juttatá�
sok, amelyeket a postások érvtizedeken 
keresztül megkaptak, reálértékben ne 
csökkenjenek. Ruhára, étékezésre, üdü�
lésre, segélyezésre, és egyéb címeken 
mindenképpen olyan értékeket kell meg�
határozni, amelyek a szintentartást bizto�
sítják. A harmadik pedig, ami a bértárgya�
lásokon súlyos kérdésként vetődik fel, a 
pótlékok ügye. Három éven keresztül 
nem kezelték a pótlékokat, melyek ela�
vultak és értéküket vesztettek. Pedig elég 
nagy az a kör, amely pótlékban részesül. 
Végül meg fogjuk fogalmazni azt is, hogy 
az utánpótlást a postán csak úgy lehet 
biztosítani, ha a fiatalokat sokkal maga�
sabb kezdőbérrel vesszük fel, mint az Ér�
dekegyeztető Tanácson megfogalmazott 
minimálbér összege, ezért egy komo�
lyabb emelést fogunk kérni a minimálbér 
tekintetében. Ezek után már csak azt kell 
komolyan venni mindkettőnknek, hogy 
minél hamarabb, de legkésőbb március 
10-én mindenki, aki béremelésben része�
sül, megkapja az emelt összegű bérét. Ez 
azért fontos, mert január elsejétől vala�
mennyien érezzük a kenyér és a pékáru, 
a közüzemi díjak, az energia árak emelé�
sét. A magas inflációt kompenzálni kell, 
és ha ezt hamar tesszük, jobban célt 
érünk.

-  A bértárgyalások idején a postai veze�
tők a forgalom és a bevétel csökkenéséről 
panaszoknak, év végén pedig mindig ki�
derül, hogy nemcsak a terveket hozták, de 
túl is teljesítették. Ez ellen milyen taktikát 
alkalmaz a szakszervezet?

-  A Postás Szakszervezet nem taktiká�
zik. Nyíltan, papírra fektetve, indokokkal 
alátámasztva fogalmazta meg és adta át 
bérfejlesztési igényét, és kérte, hogy mi�
nél hamarabb kezdődjenek meg a tárgya�
lások, a lehető legrövidebb időn belül 
pedig megállapodással záruljanak. Nincs 
taktika a dologban. Komolyan gondoljuk 
ezt a 21 s^áz^lpkot, amelyet áZ alapító-" 
nak, a miniszter politikai államtitkárának 
is megfogaltrirtótunk. Ő ezt jogosnak is 
vélte, és a szakszervezet jelenlétébéH’id-1'' 
ta meg a lehetőséget a postának, hogy az 
Érdekegyeztető Tanács által megfogalma�
zott 16 százalékos felső határ fölé léphet, 
ha ez az üzleti tervben megalapozható. 
Ez nekünk nagyon fontos, hiszen most

már nem lehet arra hivatkozni a bértár�
gyaláson, hogy az Érdekegyeztető Tanács 
maximum 16 százalékos béremelést fo�
galmazott meg. A posta üzleti tervei -  bár 
még a ’98-asat nem ismerjük -  eddig ezt 
mindig megengedhették volna. A posta 
év elején valóban pesszimista, év végén 
pedig mindig nyereséggel zár. Lehet tehát 
többet fizetni, mert a megfizetett postás 
odaadja a munkaerejét, és biztosan meg�
termeli a béremelést. Lehet bátrabban ter�
vezni, és az üzleti lehetőségeket pedig 
bérben is ki kell használni, mert aki gyor�
san fizet, az duplán ad.

-  1994-ben, a választások évében a 
szakszervezet sokkal többet tudott elérni, 
mint azelőtt bármikor. A z akkori kor�
mány arra gondolt, hogy jól jöhet a pos�
tásokat mézesmadzaggal megnyerni a 
kormányzatnak. Lehet-e a mostani mi�
niszteri, illetve államtitkári döntésben ha�
sonló szándék?

-  Úgy gondolom, a kormány, függetle�
nül attól, hogy jobb, vagy baloldali, min�
dig kormányként viselkedik. 94-ben 
egyetlen alkalommal volt fontos megis�
merni a szakszervezet véleményét, a vá�
lasztások előtt pár hónappal. Érdekes 
módon mindez ismétlődik. 1997 végén 
újra meghívás érkezett. Reagálásunk nyíl�
tan és hangosan hangzott el a minisztéri�
umban. Nem szeretnénk, ha ez az egyet�
len meghívás az idei választásoknak szól�
na. A politikai államtitkár válaszában 
nem egyszeri alkalomról, hanem egy 
hosszú távú folyamat kezdő lépéséről be�
szélt. Erről volt szó négy évvel ezelőtt is. 
Ha a Postás Szakszervezet meghívást kap, 
és elmondhatja a gondjait és a vélemé�
nyét, akkor annak a meghívásnak eleget 
teszünk. Ez a mostani alkalom arra jó 
volt, hogy az alapító is elismerte a postá�
sok bérének elmaradását, és a pótlásra az 
első lépést megtette, amikor engedéllyel 
ruházta fel a posta vezérigazgatóját, hogy 
javaslatában a 16 százalékot ne tekintse 
maximumküszöbnek.

-  Ebből a szempontból hasznosabb len�
ne évenkénti választásokat tartani?

-  Ha komolyan veszi a hatalmon lévő 
elit, hogy akkor lehet jól dolgozni, ha 
elégedettek és megfizetettek a munkavál�
lalók, akkor eltekinthetünk az évenkénti 
választásoktól. Akkor elég négy évenként 
is véleményt mondanunk a kormányzat�
ról, és a függöny mögött szavazatokkal 
értékelni a tetteket.

R. A.-U. A.

M Á R A POSTÁSOK IS ?
Ezt egy lakóhelyi ismerősöm kérdezte tőlem kissé csodálkozva, felhúzott 

szemöldökkel, miután hallotta, hogy a szervezett postás dolgozók is megala�
kították a sztrájkbizottságot. Miután érdeklődtem a kérdezőtől, miért van 
meglepődve, egy rögtönzött kiselőadást kerekített indoklásul: azért -  fejte�
gette mert a postai munkahelyeken, a postaigazgatóságokon rend van, ki- 
egyénsúlyozottak a viszonyok, nincsenek olyan súlyos problémák, mint más 
szakmáknál, ágazatoknál, s különben is, a postások nyugodt, szelíd emberek. 
Ebből a véleményből is tükröződik egy eléggé általánosnak tekinthető meg�
ítélés, miszerint ha a vasasok, a bányászok, a mozdonyvezetők sztrájkolnak, 
akkor ez szinte természetes, hiszen keményebb szakmákról van szó, ám ha a 
„puhább” postások teszik ugyanezt, az már magyarázatot kíván.

Érdemes eltűnődnünk azon, mi lehet ennek az oka? Az egyik talán az, 
hogy a sztrájk nem valami rokonszenves dolog a szélesebb közvélemény szá�
mára. A munkabeszüntetés ugyanis kárral jár, és sok kellemetlenséget okoz a 
lakosságnak a szolgáltatások elmaradásával, akadályozásával, a postánál csak�
úgy, mint a vasúton, a közúti közlekedésben, vagy a termelő ágazatokban. 
Durva dolog a sztrájk -  tartja a közvélekedés, és joggal. Ezért tekintik az ér�
dekvédők is az érdekérvényesítés legélesebb fegyverének, ezért van az, hogy 
csak végső esetben szokás igénybe venni, amikor már kimerültek -  például 
béralkuknál -  a tárgyalásos lehetőségek.

De beszélnünk kell más tényezőkről is. Arról, hogy a lakosság elsősorban 
a médiákon keresztül értesül a postai hírekről, a posták helyzetéről, életéről. 
Ezek általában a fejlesztésekről szólnak, amelyek pozitívak, kivéve a szolgál�
tatások árainak folyamatos emelkedését. Arról azonban már kevésbé írnak az 
újságok, nemigen szólnak az elektronikus médiák, hogy milyenek a keresetek, 
a munkakörülmények -  összehasonlításban -, mennyire elmaradottak a pos�

tásbérek. Mi újságírók tudjuk a legjobban, hogy a szerkesztőségeket nem na�
gyon érdeklik a szakszervezeti mozgalom belső eseményei, az érdekvédelem 
csöndes szakértői munkálatai, az érdekegyeztetés sokszor idegölő, elhúzódó, 
monoton mechanizmusa. Ám, ha a zsurnaliszták megszimatolják, hogy vala�
melyik munkahelyen, ágazatnál sztrájkra készülnek, ebből már mindjárt -  
akár címlapra kerülő -  hír lesz, mert ez már érdekes, „igazi esemény”.

Ezt azonban a szakszervezeti aktivisták, tisztségviselők és testületek is tud�
ják. Ezért aztán vannak helyek, ahol túl korán, a megfelelő idő előtt, végig�
gondolatlanul beszélnek a sztrájkról, ami devalválja, lejáratja ezt a szót, fogal�
mat. A könnyelmű, felelőtlen szóhasználat így aztán fedezetnélküli, üres fe�
nyegetőzéssé jelentéktelenedik, ami árt a nyomásgyakorlás hitelének, a szak- 
szervezet tekintélyének. Ez azért is bumeránggá válható rossz dolog, mert a 
munkáltatók nagyon is jól ismerik, hogy a pusztán hangerővel fenyegetőző 
szakszervezet milyen anyagi háttérrel, mekkora taglétszámmal, szervezett erő�
vel rendelkezik. Ézek olyan anomáliák, amelyekre figyelemmel kell lenni.

A Postás Szakszervezet sztrájkbizottságának megalakítása nem ebbe a kate�
góriába tartozik. Itt megérett problémáról, indokolt, jogos követelésről van 
szó. Ezért teljesen természetes, hogy a bérharcot a törvényes eszközök igény- 
bevételével, ennek keretei között, a munkaharc logikája szerint eredménye�
sen -  kompromisszumokkal is számolva, de a munkavállalók javára -  végig 
kell vinni. Nem véletlen ugyanis, hogy a sztrájk jogával -  mindenütt a világon 
-  csak a szakszervezetek rendelkeznek. Azért alakult ez így a munka világá�
ban, mert a munkáltató mindig nagyobb erővel, több lehetőséggel rendelke�
zik, mint a munkavállaló. Ezeknek a különbségeknek a csökkentésére, a ki�
szolgáltatottság enyhítésére, az önvédelemre, a dolgozó emberek és érdekkép�
viseleti szervezeteik pozícióinak erősítésére szolgál a sztrájk, amivel felelőtle�
nül soha nem szabad élni, de mindig használni kell, ha a konkrét helyzet úgy 
kívánja.

-  Kárpáti -

A NAGY POSTÁSSZTRÁJK
A kocka el van vetve.
A posta és távírda-alkalmazottak mozgalma ma 

odajutott, ahova Heim Péter úr méltósága válasza 
után jutnia kellett -  a bérharchoz. Egy ma este a 
Damjanich utcai „Nemzeti kert”-ben tartott nagy�
gyűlésükről azon elhatározással távoztak a m. kir. 
állam rabszolgák, hogy munkaszüneteltetés árán 
fognak láncaikon könnyíteni. Holnap tehát Buda�
pesten a postai közlemények nem jutnak a címzet�
tek kezeibe. (.Népszava, 1895 június 8. szombat)

Sztrájkoló postások?
Bár hétfőn megalkotta sztrájkbizottságát a Pos�

tás Szakszervezet (PSZ), a munkáltató és a postai 
dolgozók legnagyobb érdekképviselete között a 
tárgyalások ma tovább folytatódnak. Amennyiben 
azonban ezek során nem születik mindkét fél szá�
mára elfogadható megoldás, a hónap második fe�
lében bizonytalanná válhat a postai küldemé�
nyek sorsa. (Népszava, 1998. február 4. szerda)

A két újságcikk között több mint száz év telt el. 
Mindkét cikk a Népszavában jelent meg, mindkét 
cikk a postások tervezett sztrájkmozgalmáról szól. 
Az 1998. évivel ma éppúgy tele vannak a napilapok, 
mintahogy 103 évvel ezelőttiek A mai hírekhez, 
bárki hozzájuthat, csak meg kell vennie az újságot.

A régi újságok már nehezen hozzáférhetők, csak 
mikrofilmen olvasható könyvtári dokumentumokká 
váltak. Leegyszerűsítve a keresést, most szeretnék 
egy rövid összefoglalót adni az akkori események�
ről a korabeli újságcikkek és dr. Vajda Endre: Az 
1895-ös postássztrájk című tanulmánya alapján.

„A kora hajnali órákban kisebb csoportokban 
mentek ki a sztrájkolók a cinkotai „Nagy itce” ven�
déglő kerti helyiségébe azzal a szándékkal, hogy 
az egész napot odakünn töltik. Egy ezerszáz fő�
ből álló társaság telepedett le az asztalok körül s 
a kert gyepén!” (Magyar Újság, 1895. június 8.)

,.A budapesti levélhordók és postai altisztek ma 
reggel tényleg beszüntették a munkát, s megkezd�
ték a sztrájkot. A főpostahivatal szolgái, a levél�
hordók és a mozgópostái altisztek mindössze 80- 
100 ember kivételével sztrájkolnak. A sztrájkolók a 
mai napot a czinkotai nagy vendéglőben töltöt�
ték, s voltak legalább ezeren. A fővárosban már 
ma nagy volt a kalamitás a levélkézbesítés szüne�
telése miatt. A közönség mindenütt kifejezte mél�
tó bosszankodását a sztrájk miatt, s általában nem 
a sztrájkolókat, hanem a postaigazgatóságot, de 
különösen Heim miniszteri tanácsost okolták. Ne�
ki, s az ő tapintatlan és durva eljárásának tudnak 
be mindent. A rendőrség erőszakoskodását és túl�
kapásait szintén elítélik.” (Egyetértés, 1895. júni�
us 9.)

Június 9-én a legfelsőbb kormánykörök megelé�
gelték a sztrájk következtében kialakult helyzetet. A 
sztrájk állása iránt a király részéről is érdeklődés tör�
tént. Bécsből felhívták a kereskedelmi minisztert, 
hogy haladék nélkül gondoskodjék a sztrájk meg�
szüntetéséről. Vörös László államtitkár dr. Guthi So�
ma ügyvédet magához kérette. Guthi a kihallgatás 
után azonnal kiment Cinkotára és beszámolt az ál�
lamtitkárral való megbeszélésről. Hangsúlyozta, 
hogy Vörös a postai alkalmazottak fizetésemelését 
kilátásba helyezte. Megígérte azt is, hogy a bánás�
módban, valamint a szolgálati időben komoly vál�
tozás fog beállani. A királyi érdeklődés miatt is a 
posta vezetősége előtt a postássztrájk mindenáron 
való befejezése haladéktalanul szükségesnek lát�
szott. Ezután a gyűlés többsége ebben az értelem�
ben határozott.” (Dr. Vajda Endre: Az 1895-öspos�
tássztrájk. -  A hírközlés krónikájából Bp. 1965.)

Befejezésül még egy részlet a Népszava 1895. 
június 10-ei cikkéből:

„A postások sztrájkja megszűnt.
Ma hat és hét óra között a postai alkalmazottak 

sztrájkja véget ért. ... Délelőtt Vörös Lajos államtit�
kár a sztrájkoló postai alkalmazottak elnökét Kele�
ment és Guthi ügyvédet fogadta, hogy velük a 
mozgalomról konferáljon. Vörös megígérte, hogy a 
postai alkalmazottak fizetésemelését fölveszi az 
1896. évi költségvetésbe, helyzetükön javítani fog."

Rákóczi Margit

ÉVELEJI BÉRFOCI
MEKKORA A PÁLYA?

Ilyenkor, az év elején szinte másról sem  beszélünk, 
mint az áremelésekről, s találgatunk, m ennyire tart lé �
pést bérünk az inflációval, illetve m ennyivel marad el 
mögötte. DR. HORVÁTH ISTVÁN na 1 a Soproni Postaigaz�
gatóság TTT titkárával a béremelések gazdasági hátteré�
ről és a szakszervezet lehetőségeiről beszélgetünk.

-  A postánál a bér az egyik legnagyobb költséghányadot 
képviseli -  mondja a szakszervezeti tisztségviselő. Meghatá�
rozó, mennyire megfizetettek a dolgozók, mennyire elége�
dettek, ezáltal mennyire tudnak azonosulni a munkáltató 
célkitűzéseivel. A másik oldalon ott a kérdés, mennyire nye�
reséges a posta? A befektetéseit -  most inkább úgy érzem 
csak a ráfordításait -  a bevételnek meg kell haladnia, köz- 
gazdasági szempontból ezután jön a bérkérdés. Itt kezdődik 
a szakszervezet szerepe, meg kell találni azt az egészséges 
kompromisszumot, hogy bér is legyen, fejleszteni is lehes�
sen. Nem gátolhatjuk a munkaadót a fejlesztési lehetőségek�
ben, mert a későbbi osztozkodás esélyét veszítenénk el. Ez 
jelenti a dilemmát. Hol van az a határ, ahol a nyereségből a 
legnagyobb mértékben részesülünk, de a működőképessé�
get megtartjuk? A problémát a posta sajátos helyzetében lá�
tom. Az állam száz százalékos tulajdonosként meghatároz�
za, hogy mit hagy az osztozkodás során. Nagyon kötött 
táncrend érvényesül, az államnak van egy elvárása, elvárja a 
saját osztalékát. A lehetőségeket azáltal is befolyásolja, 
hogy államilag kötött tarifájú szolgáltatásokkal állunk az 
ügyfelek rendelkezésére. Elvileg kiszámítható, hogy a ható �
sági áremelés milyen árbevétel növekedést jelent. A szakma 
pedig aggódik, hogy meddig hajlandó a szolgáltatást az 
igénybevevő megfizetni. Másik befolyásoló tényező a felső 
szinteken történő megállapodás. Amikor a három oldal úgy 
dönt, hogy ilyen és ilyen százalékok között lehet tárgyalni, 
kijelöli a játékteret. Tehát eldől, hogy kispályás, vagy nagy�
pályás focit játszunk-e.

-  A szakszervezet soha nem választ pályát?
-  A pálya nagyságát a közgazdasági mutatók és az alapí�

tói elvárások is meghatározzák. A szakszervezet dolga, hogy 
az adott pályán a legjobb eredménnyel focizzon. Sajnos azt

M nem I tudhatom, hogy a gazdasági körülmények, amire a 
megállapodást alapozták, valósak-e, olyan lesz-e az inflá�
ció,1 áh'ogyan számoltak vele. Ha ezeket rosszul kalkuláltak, 
kedvezőtlenül alakul a reálkereset. Ez a focimeccs nagyon 
sajátságos. A szakszervezet hazai pályán játszik, mégis néha 
az ellenfelet is kell támogatnunk, arra kell kényszerítenünk, 
hogy kérje a túllépési lehetőségeket, vagy a korlátok felol�
dását. A lapokat olvasva az idén nagyon kicsi a mozgástér. 
Az összes munkáltató köti magát az ÉT ajánlásaihoz. Ami�
kor ezek az ajánlások nagyobbak voltak, ragaszkodtak a kö�
zépátlaghoz, nem mozdulhattunk a pozitív irányba. A tava�
lyi év kivétel volt, ki is merítettük a lehetőségeinket.

-  Könnyen ment?
-  A szakma tisztességes volt, kiengedte a csúcsnak számí�

tó 21 százalékot, igaz nem túl könnyen. Nekem akkor úgy 
tűnt, nagyon gyorsan született meg a megállapodás a máso�
dik ütemű bérfejlesztésnél. Miután a megállapodás létrejött, 
arra figyeltem fel, hogy olyan normaelemekkel kezdtek fog�
lalkozni, amiről korábban nem is hallottunk. Visszamenőle�
gese módosították volna a normát, így a teljesítmény, ami a 
működési költségeket biztosította, elveszett volna. Jeleztem 
is az elnökségnek, hogy egyik oldalon van egy ígéret, a má�
sik oldalon, úgy tűnik, forrásvisszavonás.

-  Milyen sejtései vannak ’98-ra?
-  A nemzetgazdaságban zajló vitákat és a külső szerveket 

figyelve komoly, hosszú vitára számítok. Az észérveket kell 
elővenni. A bérkövetelés leginkább arra épít, hogy a nem�
zetgazdasági átlaghoz képest hogy állunk, milyen elmaradá�
sunk van a saját ágazatunkhoz viszonyítva. Ami megfogal�
mazásra nem is került, a rokonszakmákhoz, a bankszférá�
hoz képest elképesztő az átlagkeresetek lemaradása. Bérigé�
nyünk nem túlzott, nem is igényeljük a különbségek egy�
szeri emeléssel történő eltüntetését, fokozatosan szeretnénk 
utolérni a hasonló szakmákat. Erre nagyon kell figyelni, kü �
lönben a szakadék egyre nő, és érvényesül a pénzintézetek 
elszívó hatása. Állandóan új dolgozókat kell képeznünk, 
akik aztán szintén elmennek. Érdemes lenne tudni, mennyi 
időbe és pénzbe kerül a képzés. Hosszútávon megérné egy 
jobban fizetett, de stabil gárdát kialakítani, így a piac más 
szegmenseiből is kaphatnánk megbízásokat. Példa erre a cí- 
mezetlen nyomtatványok kézbesítése. Tudjuk előfordult, 
hogy a megrendelő a létszámváltozásokat látva azt mondta, 
alkalmi kézbesítőt ő is fel tud venni. Ezt a piacot nem en �
gedhetjük ki a kezünkből! A fő cél, hogy a főállásából min�
denki megélhessen és ne kelljen kiegészítő jövedelmek után 
futkosni. Jól fizetett emberek jól szolgáltató működőképes 
munkahelyen dolgozhassanak.

Fodor-Filipsz
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A POSTÁSOK NEM RIADNAK V ISSZA  
A  SZTRÁJKTÓL SEM

Sajnos sok postás kolléga azt hiszi, de különösen a minimá�
lis taglétszámot is alig elérő törpeszakszervezetek tagjai, 
hogy a Postás Szakszervezet túl puha, nem elég harcos, nem 
képviseli megfelelően a postások érdekeit. Nos, hogy ez 
mennyire nincs így, annak bizonyítéka többek között az 
1998. január 28-án megtartott elnökségi ülés. A megbeszélé�
sen igen paprikás volt a hangulat, hiszen a Magyar Posta Rt. 
98-as keresetfejlesztési javaslatát kellett volna megvitatni.

Konrát Ervin, a PSZ bérbizottságának vezetője higgadtan, de 
határozottan visszautasította, hogy a posta vezetése használha�
tatlan előterjesztést adjon a szakszervezetnek. Ez nem elegendő 
a tárgyalások megindításához. Konrát Ervin véleményéhez az el�
nökség tagjai közül ki-ki vérmérséklete szerint csatlakozott, ab�
ban azonban mindannyian egyetértettek, hogy új, részletesebb, 
használhatóbb előterjesztést kell kérni a posta vezetőitől. 
Egyöntetű volt az elnökség véleménye, hogy a 16%-ot nem fo �
gadja el és a szakszervezet ragaszkodik a 21%-os béremeléshez, 
annál is inkább, mert 1998-ra a Posta vezetői 3 milliárdos nyere�
ségre számítanak.

Az elnökségi ülésen Máté Mária gazdasági vezérigazgató-he�

lyettes ismertette a posta vezetőinek álláspontját és továbbra is 
ragaszkodott a 16%-hoz. Ezt azonban az elnökség nem fogadta 
el és különösen sérelmezte az' előterjesztés-kísérlet egyik kitéte�
lét, amelyben a Posta vezetői azt szeretnék, hogy „a postai ér�
dekképviseletek vállalják, hogy bázisszintű létszámhiány esetén 
nem mozgósítanak a dolgozók körében. ”

Mundruczó Kornél, a Postás Szakszervezet elnöke ezzel kap�
csolatban kijelentette, hogy ha ezt a kérést megfogadnák, akkor 
a PSZ Sárga Szakszervezet lenne és hamarosan elvesztené tagsá�
gát. Az elnökség több tagja visszautasította a Posta vezetőinek az 
előterjesztését és javaslatot tett arra, hogy alakítsanak sztrájkbi�
zottságot.

Körösztös Teréz, a BUVI TSZB titkára pedig kifejtette, a szak- 
szervezeti tagság kemény fellépést kíván a bértárgyalások idején 
(is), mert ha ez nem történik meg, elszalasztjuk a lehetőséget és 
elfogy a szakszervezetünk.

Az alábbiakban szószerint közöljük azokat a dokumentumo�
kat, amelyeket az elnökség jóváhagyott. Egy-egy levelet Horn 
Gyula miniszterelnök úrnak, Lotz Károly miniszter úrnak és Do- 
ros Béla vezérigazgató úrnak. Ezen kívül közreadjuk a közvéle�
ményhez, pontosabban az MTI-nek küldött anyagunkat:

ELLENDRUKKEREK 
ÉS POTYAUTASOK

Azt mondja egy régi ismerősöm, egyébként kiváló postás, aki sze�
reti a kutyákat, a gyerekeket és a nőket. Egyszóval amúgy rendes 
ember. Azt mondja, hogy ő egész életében mindig meg tudta vé�
deni magát, neki soha nem volt szüksége szakszervezetre. Meg 
különben is, ez a szakszervezet nem védi meg a postások érde�
keit. És még folytathatnám a szokásos kiábrándult szöveget.

Aztán megkérdeztem tőle, mi a véleménye a sztrájkról? Erre is 
exkatedra, nagyképűen reagált: ez csak egy színjáték, mondta és 
különben is micsoda lelkiismeretlenség a többi állampolgárnak 
kellemetlenséget okozni.

Elgondolkodtatott ez a beszélgetés. Bizonyára olvasóim is ta�
lálkoztak már hasonló mentalitású emberekkel, akiknek eszébe 
sem jut, hogy amikor szakszervezetünk bérharcot folytat, vagy 
valamilyen szociális juttatást próbál tárgyalásokkal vagy kény�
szerrel kipréselni a munkaadóból, akkor ők, az ellendrukkerek és 
potyautasok is részesülnek a kivívott előnyökből. A potyautas, 
aki nem szakszervezeti tag, aki lenézi a szakszervezeti tagokat és 
tisztségviselőket, aki azt a pénzt, amit a szervezett dolgozók tag�
díjra fizetnek be, sörre vagy hasonlóan fontos árukra költi. A po�
tyautas az, aki csak akkor döbben rá, hogy egyedül nem védhe�
ti meg magát, amikor létszámleépítés áldozatává válik, amikor 
súlyos pénzekért kell vásárolnia ügyvédet, pedig a jogsegély 
szolgálat ingyen vállalná védelmét. Még sorolhatnám azokat a 
szolgáltatásokat, amelyeket igénybe vehetne. Az ellendrukker 
azt hiszi, hogy ha lojális -  a szolgaságig a munkaadóval -, akkor 
nem bántják, nem rúgják ki, nem építik le, nem csökkentik bérét 
és nem részmunkaidőben foglalkoztatják.

Kíváncsi vagyok, hogy ellendrukkerünk mit mondana, ha a 
szakma által eredetileg felajánlott 12,5%-os béremelést fogadott 
volna el szakszervezetünk. Akkor nyilván azt mondaná fűnek-fá- 
nak: no ugye megmondtam, gyenge ez a szakszervezet, ezek 
semmire sem jók. ,

Amikor ezeket a sorokat írom a szakma már rég túl van 12,5%- 
os ígéretén, már 15-nél tart és valószínűleg ennél magasabb %- 
ban fogunk majd megegyezni. Amikor mindezt elmeséltem 
Mundruczó Kornélnak, a Postás Szakszervezet elnökének azzal 
tréfálkozott, hogy az ellendrukkereknek és a potyautasoknak 
csak annyival kellene emelni a fizetését, amennyit eredetileg a 
szakma ígért és az lenne tulajdonképpen az igazságos, ha csak a 
szakszervezeti tagok kapnának béremelést. De tette hozzá, akár�
milyen a szakszervezet szervezettsége, akármennyi is a taglét�
szám, a postások érdekvédelmi szervezete, amikor bérharcot 
folytat, végső soron, minden postás érdekét védi. Ezért van az, 
hogy a megállapodás után, ami mindig jóval magasabb, mint 
amennyit kezdetben a szakma ajánlott, a potyautasok is pénztár�
hoz járulnak, tartják a markukat. És természetesen továbbra is 
Szidják a szakszervezetét; amelyik elintézte nekik, hogy nagyobb 

u§?3ííé*ük legyen, többet tudjanak vásárolni a piacon.
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i Udvarhelyi

POSTÁS!
NE HAGYD MAGAD!
Paszternák László, a Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke is 
nyilatkozott lapunknak a postások sztrájkfelhívásáról, és 
hogy a vasasok mennyire szolidárisak a postásokkal?

-  Senkinek nem lehet közömbös, hogy a postások milyen 
körülmények között élnek, végzik munkájukat, így a vasasoknak 
sem. Mert, ők közéleti szereplők, az emberek közötti 
kapcsolatok erősítői, véleményük befolyásolja a közhangulatot. 
A posta stratégiai terület. Ezenkívül a vasasoknak nemcsak a 
szolidaritás miatt van közük a postásokhoz, hanem azért is, mert 
egy szakszervezeti szövetségbe az MSZOSZ-be tartozunk, és mint 
ilyenek nekünk kötelességünk támogatni tagtársunkat. A vasasok 
számára sem lehet közömbös, hogy a postások milyeh 
eredményt érnek el, hiszen ez példaértékű lehet, vagy 
jelzésértékű, milyen eredményt érnek el és milyen eszközökkel. 
Ezekből levonhatjuk a megfelelő tanulságokat. Ha pedig a 
postások kénytelenek a sztrájk eszközéhez folyamodni, akkor 
mindannyiunknak el kell gondolkodni azon, hogy mi hasonló 
helyzetben mit tehetnénk. A Vasas és az MSZOSZ alapvetően a 
szolidaritás elvén működő szervezet. Ha mi bajban lennénk, mi 
is elvárhatnánk a segítséget, amit minden bizonnyal meg is 
kapnánk, a postásoktól. Ha mi elvárjuk a szolidaritást, akkor a 
legkevesebb az, hogy mi is együtt érezzünk és lehetőség szerint 
segítsünk tagtársunknak, a postás szakszervezetnek és rajta 
keresztül a postásoknak.

Ilyenkor a szakszervezetellenesek előveszik a demagógia 
fegyverét és azt mondják, a postások sztrájkja károkat okoz a 
társadalom többi rétegeinek. Nekünk erről az a véleményünk, 
hogy a vasasoknak, de más ágazatokban dolgozóknak is, el kell 
viselniük az átmeneti kényelmetlenséget, hiszen ennek vállalása 
is a szolidaritás megnyilvánulása. Ha elviseltük a vasutasok 
sztrájkja idején a kényelmetlenséget, akkor azt a postások 
esetében is megtesszük. A vasasok jelszava több mint száz év 
óta: Vasas! Ne hagyd magad! Ezt átfogalmazva, azt üzenem: 
Postás! Ne hagyd magad!

U. A., U. B.

A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke 
HORN GYULA úr részére

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
A Postás Szakszervezet elnöksége a mai napon 
tárgyalta a Magyar Posta Részvénytársaság 
1998-ra vonatkozó keresetfejlesztési javaslatát. 
A tárgyalás folyamán megdöbbenéssel hallot�
tuk, hogy a Kormány az 1997. októberi ÉT 
megállapodással ellentétben korlátozni kíván�
ja a tulajdonosi jogkörében tartozó társaságok 
keresetnövelésének mértékét. Az utóbbi hét 
évben a postások reáljövedelmei folyamato�
san csökkentek. Jelenleg a versenyszférához 
képest a bruttó keresetelmaradásunk mintegy 
20%-os. Szakszervezetünk ezért olyan mérték�
tartó bérigényt fogalmazott meg, amely mint- 
egy 3-4 év alatt ezt a lemaradást megszüntetné. 
A Magyar Postánál 40.000-en dolgoznak, talán 
említeni sem kell, milyen fontos szolgáltatáso�
kat teljesítenek nap mint nap, rendkívül mega�
lázó bérekért.

Kérjük a Miniszterelnök úr válaszát, vajon 
megváltozott-e az álláspontja 1997. októbere
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Budapest, 1998. január 28.
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Üdvözlettel 
Mundruczó Kornél, 

a Postás Szakszervezet elnöke

LOTZ KÁROLY miniszter úr!
KHVM

Tisztelt Miniszter Úr!
A minisztérium kezdeményezésére 1997. no �
vemberében meghívást kaptak az ágazathoz 
tartozó érdekvédelmi és szakmai szervezetek 
vezetői, hogy értékeljék az elmúlt három év, 
de különösen 1997-ben keresetalakulást és a 
bérfejlesztési elképzeléseket 1998-ra.

A Postás Szakszervezet ezen a megbeszélé�
sen bemutatta a postások 1990. óta végbement 
reálkereset csökkenését, valamint a versenysz�
férától és az ágazathoz képest is folyamatosan 
halmozódó bérlemaradását. A megbeszélésen 
Kovács Kálmán politikai államtitkár és Kovács 
Ferenc helyettes államtitkár urak elismerték a 
posta bérlemaradását és tudomásul vették, va�
lamint engedélyezték azt a jelenlévő MP Rt. 
képviselőinek, hogy az ÉT által ajánlott felső 
határ fölött tehetnek javaslatot az 1998-as kere�
setfejlesztésre. Felhívták a jelenlevők figyelmét 
arra, hogy a keresetfejlesztést 1997. végén, de 
legkésőbb 1998. elején tárják a Szakszervezet 
elé és állapodjanak meg

Ezzel szemben a Postás Szakszervezet el�
nöksége megdöbbenéssel vette kézhez azt az 
előterjesztést, amely a Magyar Posta Rt. 1998- 
as keresetfejlesztési elképzeléseit tartalmazza. 
Az anyag szakmailag hiányos. Nem tartalmaz�
za azokat az információkat, amelyek a bér- 
tárgyalásokhoz elengedhetetlenül szükségesek 
lennének

Az elnökség elfogadhatatlannak tartja, hogy 
a Posta Rt. 16%-ban határozza meg a bértömeg 
fejlesztés felső határát, annál is inkább, mert 
ez azt jelentené, hogy mindössze 12 és fél %- 
os lehetőség lenne az átlagkereset növekedés�
re, ami pedig nem érné el az ÉT ajánlás alsó 
határát sem. A Szakszervezet elnöksége to �
vábbra is ragaszkodik a 21%-os keresetfejlesz�
téshez. Nem fogadjuk el a szakmának azt az 
érvelését, amely arra hivatkozik, hogy a tulaj�
donos korlátokat szabott volna a Posta Rt- 
nek Ezért az elnökség megkérdezi Önt és a 
miniszterelnököt, vajon korlátozták-e a sza�
bad bérmegállapodás lehetőségét. Ha így len�
ne, ellentétes lenne az ÉT megállapodás 4.1. 
pontjának tartalmával, mely szerint a Kormány 
a tulajdonosi irányítása alá tartozó társaságok 
körében nem kívánja közhatalmi eszközökkel 
befolyásolni a bérek alakulását.

A Postás Szakszervezet elnöksége a bértár�

gyalások megfeneklése miatt döntött a sztrájk- 
bizottság létrehozásáról, és február 2-án a tag�
ság véleményének ismeretében határoz kény�
szerítő eszközök alkalmazásáról.

Kérjük a miniszter úr válaszát arra vonatko�
zóan, hogy a novemberi ígéretét tartja-e még. 
Budapest, 1998. január 28.

Üdvözlettel: 
Mundruczó Kornél 

a Postás Szakszervezet elnöke

MPRt.
DOROS BÉLA vezérigazgató úr részére

Tisztelt vezérigazgató úr!
A Postás Szakszervezet elnöksége a mai napon 
tárgyalta a Posta Rt. bérfejlesztési elképzelése�
it. Az elnökség nem tartotta alkalmasnak az 
előterjesztést arra, hogy véleményt fogalmaz�
zon meg. Az ajánlott százalékos bérfejlesztési 
mértéket pedig elfogadhatatlannak és megalá�
zónak ítélte. Ezért döntött arról, hpgy megke�
resi az alapító irrtinisztert és levélben fordul a 
miniszterelnökv.úrhoz. Tájékoztatja a postás 
munkaváll^jókaj, arról, amit az Rt. megfogal�
mazott.

Az elnökség a tagság támogatásában bízva 
már ma döntött a sztrájkbizottság létrehozásá�
ról és kéri, hogy azonnal kezdődjenek el a tár�
gyalások az esetleges sztrájk ideje alatt teljesí�
tendő minimális szolgáltatásokról.

Reméljük, hogy az MPRt. felülvizsgálja ed �
digi elképzeléseit és olyan javaslatot terjeszt a 
Postás Szakszervezet elé, ami lehetőséget ad a 
Szakszervezetnek a kényszerítő eszközök al�
kalmazásának elkerülésére.

Budapest, 1998. január 28.
A Postás Szakszervezet 

elnöksége nevében 
Mundruczó Kornél, 

a PSZ elnöke

A Postás Szakszervezet közleménye 
az MTI-nek

A postások nem riadnak vissza a sztrájktól sem! 
A Postás Szakszervezet elnöksége megdöbbe�
néssel vette kézhez azt az előterjesztést, amely 
a Magyar Posta Rt. 1998-as keresetfejlesztési el�
képzeléseit tartalmazza. Az anyag szakmailag 
hiányos, nem tartalmazza azokat az információ�
kat amik a bértárgyalásokhoz elengedhetetle�
nül szükségesek lennének.

Az elnökség elfogadhatatlannak tartja, hogy 
a Posta Rt. 16%-ban határozza meg a bértömeg 
fejlesztés felső határát, annál is inkább, mert 
ez azt jelentené, hogy mindössze 12 és fél %- 
os lehetőség lenne az átlagkereset növekedés�
re, ami pedig nem érné el az ÉT ajánlás alsó 
határát sem. A Szakszervezet elnöksége to �
vábbra is ragaszkodik a 21%-os keresetfejlesz�
téshez. Nem fogadjuk el a szakmának azt az 
érvelését, amely arra hivatkozik, hogy a tulaj-, 
donos korlátokat szabott volna a Posta Rt- 
nek. Ezért az elnökség megkérdezi a miniszter 
elnököt és a minisztert, vajon korlátozták-e a 
szabad bérmegállapodás lehetőségét. Ha így 
lenne, ellentétes lenne az ÉT megállapodás 
4.1. pontjának tartalmával, mely szerint a Kor�
mány a tulajdonosi irányítása alá tartozó társa�
ságok körében nem kívánja közhatalmi eszkö�
zökkel befolyásolni a bérek alakulását.

A Postás Szakszervezet elnöksége a bértár�
gyalások megfeneklése miatt döntött a sztrájk- 
bizottság létrehozásáról, és február 2-án a tag�
ság véleményének ismeretében határoz kény�
szerítő eszközök alkalmazásáról.

Budapest, 1998. január 28.

A Postás Szakszervezet elnöksége

Mundruczó Kornél úr 
elnök
Postások Szakszervezete 

Tisztelt Elnök Úr!
Köszönettel vettem az 1998. évre szóló átlag- 
kereset növekedési tárgyalásokról adott tájé�
koztatását.

A minisztérium folyamatosan figyelemmel 
kíséri a szakmai irányítása alá tartozó ágaza�
tokban a keresetek alakulását. A korábban kia�
lakított gyakorlatunknak megfelelően, ebben 
fontos szerepe van a középszintű érdekegyez�
tetéseknek is, amelyek segítik az ÉT-n kötött 
megállapodások realizálást. Eme célokat szol�
gálta a múlt év utolsó negyedében tartott két 
ágazati bérfórumunk is.

Az említett fórumon a tárca vezetői részéről 
elhangzott -  a tulajdonosi irányításom alá tar�
tozó társaságok körére vonatkozó — 1998. évi 
bérpolitikánk nem változott. Az ott jelzettek�
nek megfelelően azonban a konkrét bérmegál�
lapodásokat a munkáltatóknak és a munkavál�
lalói érdekképviseleteknek kell megkötniük, a 
helyi lehetőségek ismeretében, azok megfelelő 
mérlegelésével. Változatlanul fenntartom, 
hogy a szervezeti* és létsz4mstruktúra bérnö�
velő hatását.külön elismerem

Szeretném hangsúlyozni, hogy a KHVM mi�
niszterét, mint a Kormány tagját,, ugyanúgy kö�
ti az ÉT-n kötött bérmegállapodás, mint a má�
sik két oldal tagszervezeteit. Ez vonatkozik a 
megegyezésnek a levelében visszautalt 4.1. 
pontjában foglaltakra is.

Kérem, hogy tájékoztatásom ismeretében az 
elmúlt évekhez hasonlóan, higgadt, átgondolt 
döntést hozzanak.
Budapest, 1998. február 3.

Szívélyes üdvözlettel
dr. Lotz Károly

Mundruczó Kornél úrnak, 
a Postás Szakszervezet elnöke 
Budapest

Tisztelt Elnök Úr!
Miniszterelnök úrhoz a postai bérek tárgyában 
írt levelét megkaptuk.

Levelét intézkedés és válaszadás céljából 
megküldtük a Munkaügyi Minisztériumnak, a z  
Érdekegyeztető Tanácsnak és a z  MSZOSZ-nak, 
mely szervek a z  ügyben hatáskörrel rendelkez�
nek.

Válaszukig szíves türelmét kérem.
Budapest, 1998. január 30.

Üdvözlettel:
Nagyné dr. Abonyi Katalin 
közigazgatási főtanácsadó

Mundruczó Kornél úrnak, 
a Postás Szakszervezet elnöke 
Budapest

Tisztelt Elnök Úr!
A Postás Szakszervezet és a Magyar Posta kö�
zött kialakult bérvita ügyében -  a Miniszterel�
nök úrhoz intézett levelére -  az alábbiakról tá �
jékoztatom.

A kormány meggyőződése, hogy az Érdek�
egyeztető Tanácsban 1997. októberében szüle�
tett 1998-ra szóló bérmegállapodás -  amely 
13 5 és 16% közötti bérnövekedésre tesz aján�
lást a vállalkozási szférában, megfelelő alapot 
teremt a vállalati bértárgyalások eredményes le�
folytatásához, a kollektív (bér) megállapodá�
sok megszületéséhez. Ezek -  a kormány szán�
déka szerint -  reálkeresetnövekedést hoznak a 
vállalkozói szféra munkavállalói -  így remé�
nyeink szerint -  a postai dolgozók számára is.

Amennyiben a megállapodás elérését célzó 
tárgyalások eredményes lefolytatása -  a felek 
kompromisszumkészsége dacára -  akadályok�
ba ütközne, javaslom, hogy vegyék igénybe a 
Munkaüg'yi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat 
segítségét.

Őszintén remélem, hogy mielőbb sikerül 
bértárgyalásaikat eredményesen lezárni. 
Budapest, 1998. február 4.

Szívélyes üdvözlettel
dr. Héthy Lajos
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Mundruczó Kornél, szakszervezetünk elnöke, a választmányi 
ülésen elmondta, hogy nem értelmezhetőek a létszámfelmérésre 
és karbantartásra vonatkozó adatok, hisz nem tudjuk, milyen 
elemzéseken alapulnak. A tapasztalatok azt mutatták, hogy ma�
gas volt a forgalom, egyes hivataloknál még létszámgondok is je�
lentkeztek. A Postás Szakszervezet ragaszkodik ahhoz, hogy a 
minimálbérek mértékét a szociálpolitikán kívül értékeljék. Az 
1998-as üzleti terv nem veszi figyelembe a szakszervezeti igénye�
ket, sem az alapbér, sem a szociálpolitika, sem az üzemi étkez�
tetés, de még a minimálbérek tekintetében sincs elfogadható ja�
vaslat. A szakszervezet továbbra is hangsúlyozza a pótlékok fon�
tosságát. Az érkezés-indítási, és a pénzkezelési pótlékot utoljára 
három éve állapították meg, azóta a kormánypárti kötődésű 
szakértők szerint is 60 százalékot veszített értékéből. A további 
értékvesztést meg kell gátolni.

A Választmány hangsúlyozza, hogy a Postás Szakszervezet el�
sősorban alapbérérdekelt, ennek fontosságáról nem tud lemon�
dani. A területi igazgatóságoktól azt kéri, hogy a saját bérpoliti�
kájuk megfogalmazásakor, az ösztönző és jutalmazási rendszer 
kialakításakor az alapbér elsődlegességét tartsák szem előtt. A 
szakszervezet szükségesnek tartja, hogy a Magyar Postán már túl�
zottan szétnyílt bérolló kicsit összezáródjék, hogy a bértarifa�
rendszert kisebb feszültségekkel lehessen megvalósítani.

A Választmány nem mond le az eredeti elképzelésekről, de a 
tárgyalások folytatását is szorgalmazza. Mundruczó Kornél ki�
emelte a szakszervezet nem érdekelt abban, hogy sztrájkot hir�
dessen, és ezzel veszélyeztesse a ’98-as elképzeléseket. Abban 
viszont érdekelt, hogy a szakmát támogató, kiegyensúlyozott 
postásság üljön az ablaknál, menjen az utcán. Európához nem 
csak a Magyar Posta, hanem az ország közeledik a postásaival 
együtt. A csatlakozás bérpolitikát isifeltételez, ne csak a munka- 
vállalók terhei, hanem az alapító felelőssége is nőjön!
1 A szakszervezet kifejtettetlrgj'hliásí'Sfcándékát. A bértárgyálásó- 
kat február 15-ig lehet folytatni, s ha eddig nem sikerül megál�
lapodásra jutnunk, megtesszük a dolgozók által is támogatott lé�
pést, sztrájkolni fogunk. Bizottságot hoztunk létre, hogy a mini�
mális szolgáltatással kapcsolatban megbeszéléseket folytassunk. 
Sajnos, erre a tárgyalásra a sürgetés ellenére még nem került sor.

Mundruczó Kornél felhívta a figyelmet, hogy a munkavállalók 
elutasítják a bértömeg kategóriáját, keresetfejlesztésről kell be�
szélni.

A Választmány ülését követő sajtótájékoztatón az elnök el�
mondta, hogy a szakszervezet még az elmúlt év végén 21 száza�
lékos keresetfejlesztési igényt jelentett be. Szakképzetlen munka�
erő esetében 22 500, érettségizett vagy összetettebb feladatot je�
lentő munkakörökben 26 ezer forintban határozta meg a mini�
málbér összegét. Az első szakmai javaslat 16 százalékos kereset�
tömeg-fejlesztésben gondolkodik, emellett 3,1 százalékos lét�
számfejlesztést irányoz elő. Ez átlagosan, egyénekre bontva 
mindössze 12,5 százalék keresetnövekedést jelent. Ezt az ajánla�
tot a szakszervezet méltatlannak és megalázónak ítélte. A szak�
ma előterjesztését Máté Mária gazdasági vezérigazgató-helyettes 
szóban kiegészítette, a keresetfejlesztés mértéke -  az ajánlat sze�
rint -  15 százalékra mozdult el. A szakszervezet úgy ítélte meg, 
hogy ez az összeg még olyan távol van a követelt 21 százalék�
tól, hogy további tárgyalások szükségesek. Kifogásunk elsősor-

NEM ALAMIZSNÁT 
AKARUNK!

Február 2-án lezajlott a bértárgyalások profi boksz �
m érkőzésének újabb m enete. A szó szoros értelm é�
ben zajlott, mert a Választmány tagjai élesen  bírálták a 
szakma január 30-án keltezett újabb táblázatokkal, 
szám özönnel tűzdelt javaslatát.

ban az volt, hogy ez a 15 százalék az Rt-nek egy fillérrel sem je�
lent többet, ugyanis nem a 3,1 százalékos létszámfejlesztéssel, 
hanem pusztán 1 százalékossal számol.

A Postás Szakszervezet elnöke az érdeklődő újságíróknak ha�
tározottan kijelentette: „nem gondolkodunk azon, hogy legyen 
sztrájk, vagy ne, ha nem lesz megegyezés február 15-ig, sztrájko�
lunk!” A postások elkeseredettek és elszántak. Nem figyelmezte�
tő, hanem általános munkabeszüntetést terveznek, amely nem�
csak az Rt-t, hanem a szolgáltatásokat igénybevevőket is komo�
lyan érinti. A postások bére nincs arányban a felelősséggel, a fi�
zikai megterheléssel, s most már a hivatás veszélyeivel, ezért ké�
rik a társadalom együttérzését és megértését.

Hangok, vélemények a tárgyalásról
Kónya Lajos (Debreceni Igazgatóság): Nem fogadható el az a tu�
lajdonosi magatartás, amely a bérfejlesztésről úgy tárgyal, hogy 
meghatározza az elvárt nyereséget, és azt mondja, férjetek bele a 
bérköltségbe!

Pecze Pál (Pécsi Igazgatóság): Ez a létszámgazdálkodás a bér- 
fejlesztésből 7-8 százalékot levenne. Pécs területén 90 kisposta 
vár privatizációra. Nem mindegy, hogy ezek bér és létszámvon�
zata hogyan csapódik le. Bekerül a nagy kalapba, vagy a költség 
a pécsi területé és a bérkérdés visszakerül a vezérigazgatóság�
hoz.

Máté Mária, a Posta Rt. gazdasági vezérigazgató-helyettese: 
Megítélés dolga, hogy mi elegendő és mi nem. Mi nem azzal tet�
tük meg javaslatainkat, hogy most mindenki boldog lesz, és meg�
oldjuk, amit a nemzetgazdaság nem tud. Megdöbbenve hallom, 
hogy Önök igazán nem is akarják megtárgyalni ezt az anyagot. 
Hangsúlyozom, javaslatunk 15 százalék átlagkeresetnövekedés... 
Valójában azt szeretnénk, ha Önök is hojjntnalc valamiféle 
kompromisszumos javaslatot. Most csak azt halljuk, hogy amit 
letettünk az asztalra, azzal elégedetlenek. ''«fáémmi*

Dr. Körösztös Jánosné (Budapest-Vidéki Igazgatóság): Mindig 
megkapjuk, hogy a dolgozók csak nekünk panaszkodnak, a 
szakmának nem. Ez így van, mert féltik az állásukat és az éhbé�
rüket! Most azonban aláírásaikkal támasztották alá, hogy a tűrés�
határra érkeztünk... nevetséges bérért az életükkel játszik a Pos�
ta. Igenis kell a bértömeg! Az átlagkeresetek emelése mellett va�
lamilyen módon jelenjen meg a bértömeg emelése is!

Biczó Péter (Budapesti Igazgatóság): A kézbesítő 200 ajánlott 
levéllel megy ki. Ha erre 4 perc a munkaráfordítás, akkor 13 óra 
a munkaidő. A feldolgozásban 3 órát töltenek. Azt üzenik Önök�
nek, hogy 15 óra 20 perckor becsukják a táskát! Önök mindig el�
felejtik, hogy nem ez az 50 ember a Posta, mi 32 ezren vagyunk! 
A felvételtől a kollegák nem mennek ki a WC-re, mert ki kell szol�
gálni. Lassan katétert kell mindenkibe bekötni, és egy közös csö�
vön elvezetni. Erkölcstelen, hogy a szakma ilyen fizetésekért ek�
kora nyereséget termeltet!

Takács Violetta (Budapesti Igazgatóság): Ha feudális eszközö�
ket alkalmaz a munkáltató, nem fog Európa felé haladni. Ala�
csony létszámmal alacsony bérekkel akar magas színvonalú szol�
gáltatással a közönség előtt megjelenni. A postások nem alamizs�
nát kérnek, hanem a kemény munka után járó megérdemelt bért!

-  Az MSZOSZ tagszervezetei közül a vasutasoknál volt ha�
sonló helyzet, mint a postásoknál. Mindkét esetben felhívtam az 
érdekvédelmi szervezetek vezetőit: Márkus Imrét, ill. Mundruczó 
Koméit és csak annyit kértem, adjanak folyamatos tájékoztatást 
a helyzetről, hogy adott esetben segíteni tudjunk.

-  Ön lebeszélheti a postásokat a sztrájkról?
-  Szó sincs róla. A postások tudják, hogy követeléseik indo�

koltak. Ez az ő belügyük. Szuverén módon döntenek arról, 
sztrájkolnak-e vagy sem. Én tudom, hogy a Postás Szakszervezet 
mindig is mértéktartó volt, de ha most sztrájkfenyegetést fogal�
maz meg, akkor annak komoly oka van. Mindig is figyelemmel 
kísértem a Postás Szakszervezet működését és tudom, hogy a 
postások az elmúlt két év során sokat veszítettek. Reálkeresetük 
folyamatosan csökkent, ennek ellenére igyekeztek legalább a mi�
nimumot kicsikarni a menedzsmentből. Azt is tudom, hogy a 
mostani sztrájkhangulatnak komoly indíttatása van, s ezért mi in�
kább segítünk és szolidárisak vagyunk a postásokkal.

U. A.-U. B.

KUNCOG A KRAJCÁR
Február 6-án, a Napkelte c. tévéműsorban Mundruczó Kornél 
mellett feltűnt egy okosan érvelő „kispostás”, Éder Miklós szak- 
szervezetünk választmányának tagja, a Debreceni TSZB egyik 
hangadója. Amikor hallgattam, úgy éreztem, a többi postás kéz�
besítő gondolatait mondja el. Ezért is kérdeztem őt, mi a véle�
ménye a sztrájkhangulatról.

-  Mint kézbesítő saját bőrömön érzem, mit jelent kis fizetésből 
máról holnapra élni, s azt is, hogy a piacon egyre kevesebbet ér 
a postás bér. A kézbesítők 50-60 ezer forintos fizetéssel lennének 
megelégedve. Mi nemigen szeretünk százalékokról beszélni, szá�
munkra ggy konkrét összeg sokkal többet mond. Ez az 50-60 ezer 
még mindig nem lenne sok, de legalább valamelyest felzárkóz�
hatnánk más ágazatokhoz, ahol többet keresnek. Mert az a mun�
ka, amit mi végzünk szakértelmet kíván, nagy felelősséget. A mi 
munkaerőnk a piacon legalább 50-60 ezret kell, hogy érjen. Tu�
domásul kell vennünk, hogy lemaradásunkat egy ütemben be�
hozni nem tudjuk. A 21%-os alapbéremelés csak valamelyest ki�
sebbítené a távolságot. Még 4-5 évig legalább ilyen arányú fize�
tésemelésre lenne szükségünk, hogy utolérjük a közlekedési és 
hírközlési ágazatban dolgozók átlagbérét. Nekünk most arra kell 
törekednünk, hogy a felzárkózást már most elkezdjük, ledolgoz�
zuk hátrányunkat.

-  Engednek a 21-ből?
-  Nálunk Debrecenben volt egy titkári értekezlet, ahol többek 

között ez volt téma. Ott egyöntetű volt az a vélemény, hogy 
19%-os alapbéremelés, 2000 Ft-os étkezési hozzájárulás elfogad�
ható lenne. Pontosabban, hogy a „csomag” együttesen kitegye a
21%-ot.

-  Most J'ebruár 6-án milyen megállapodásra számít?
-  19%-os alapbéremelést sikerül elérnünk. Ez a szakma által 

ma ígért 15%-hoz képest jó eredmény lenne és biztos vagyok 
benne, hogy sikerül 2000 Ft-ra felemeltetni az étkezési hozzájá�
rulás összegét is.

Fodor-Filipsz Udvarhelyi András

SZOLIDÁRISAK
VAGYUNK

Megkérdeztük Sándor Lászlót, 
az MSZOSZ elnökét, 
ml a véleménye 
a Postás Szakszervezet 
sztráj kfenyegetéséröl, 
és mint az MSZOSZ elnöke 
befolyásolni kívánta-e 
Mundruczó Kornélt, illetve az 
általa képviselt postásokat.

ÍGY VÁLTOZNAK A NETTÓ JÖVEDELMEK IDÍN

A bérmegállapodás bruttó 19%-os jövedelememelkedést eredmé�
nyez az étkezési hozzájárulással együtt. Ez a nettó jövedelmek ala�
kulásában az alábbiak szerint tükröződik.

Teljes munkaidős munkavállalók nettó jövedelem változása 
16%-os bérfejlesztés esetén

1997 1998 Nettó jöv.
Bruttó bér Étk. hozzáj. Nettó jöv. Bruttó bér Nettó bér Étk. hozzá). Nettó )öv. 1998/1997

18 500 1600 17 872 21 500 19 290 2600 21 890 122.5%

21 000 1600 19 582 24 500 21 339 2600 23 939 122,3%

25 000 1600 22 242 29 000 25 326 2600 27 926 125,6%
30 000 1600 25 117 34 800 27 486 2600 30 086 119,8%

40 000 1600 30 867 46 400 34 170 2600 36 770 119,1%

50 000 1600 36 283 58 000 40 578 2600 43 178 119,0%
60 000 1600 37 967 69 600 42 337 2600 44 937 118,4%

Részmunkaidős munkavállalók nettó jövedelem változása 16%-os 
bérfejlesztés esetén 
4 órában foglalkoztatottak

9 000 1600 7 965 10 750 9  544 2600 12 144 152,5%
15 000 1600 12 275 17 400 15 704 2600 18 304 149,1%
20 000 1600 17 500 23 200 19 770 2600 22 370 127,8%

6 órában foglakoztatottak

13 500 1600 11 947 15 660 14 133 2600 16 733 140,1%

20000  1600 17 700 23 200 19 770 2600 22 370 126,4%
25 000 1600 20 642 29 000 23 450 2600 26 050 126,2%

A számítás figyelmen kívül hagyja a nyugdíjpénztári tagságot.
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Kárpáti Sándor rovata

Postásból lett polgárm ester Som ogyországban, ám  polgárm esterként is 
elsősorban postásnak  érzi m agát.
Ebben az egy  m ondatban  foglalható össze Gálosfa első em berének, 
a  41 éves Kővári Ferencnek az eddigi életútja.

-  Hogyan kezdődött a történet? -  kérdeztem 
vendéglátómat, akivel egy szép nyári estén be�
szélgettem a zselici kis falu főutcájában meg�
búvó családi házban.

-  Kaposváron születtem -  kezdi pályaképé�
nek rajzát a kerekarcú, fekete haját hátrafésülő, 
kövérkés, kedélyes, fiatal polgármester. -  Gyer�
mek- és ifjúkoromat Kercseligeten töltöttem, 
Balatonbogláron végezte el a Kertészeti Szak- 
középiskolát, s innen kerültem Mosdósra ker�
tésznek. Itt lettem postás tanuló. Ezután a me�
gyeszékhelyre vezetett az utam, ahol a Kapos�
vár 1. Postahivatal rendszeres helyetteseként 
dolgoztam. Közben úgy alakultak a körülmé�
nyek, hogy 1977 márciusában, egy napra Gá- 
losfára hívtak helyettesíteni. A hivatal vezető�
je azonban megbetegedett, s én itt ragadtam 
tíz évre, rendszeres helyettesként. Ez idő alatt 
nagyon megszerettem a postát. Észrevehették 
ezt, mert 1981-ben megkaptam a Kiváló Dol�
gozó kitüntetést. 1987-ben megpályáztam a 
gálosfai hivatalvezetői posztot, amit elnyer�
tem. Ebben a beosztásban tevékenykedtem 
1996-ig. De menet közben történt még egy és 
más. 1994-ben önkormányzati képviselőnek 
választottak, majd alpolgármester lettem, s 
amikor lemondott a polgármester, magam ve�
zettem a hivatalt, s az időközi választás ered �
ményeként, 1995 júniusa óta, immár polgár- 
mesterként.

-  Mit szeretett a postás mesterségben?
-  Talán furcsán hangzik, de a papírmunkát,

amelyben elintéznivaló ügyek lapulnak, ami 
mögött emberi gondok és sorsok húzódnak. 
Szeretem a fegyelmet, a pontosságot, kedvelem 
a találkozást az emberekkel, élvezem a segít�
ségnyújtás örömét. Ezt mindig szívesen csinál�
tam, pedig nem kerestem sokat. Ezerkétszáz 
forinttal kezdtem, majd három-négyezerrel 
folytattam, tavaly, óta harmincezer bruttó a fi�
zetéséül. . .

Amikor idáig értünk az ismerkedésben, meg- 
ÚÜÓrrent a telefon’.1'Váláki jelezte, hogy egy el�
kóborolt lovat találtak a hajmási kukoricás�
ban. Kérte a polgármester intézkedését.

-  Ilyen dolgokban is a polgármesterhez for�
dulnak? -  jegyzem meg kérdőn, amikor a hír 
vétele után visszaült a fotelba.

-  Ajaj! Mindenben. Ha összeveszik az

asszony az urával, ha családi perpatvar támad, 
akkor azért hívnak: békítőnek, igazságtevő�
nek. Kora reggeltől késő estig jönnek, beko�
pognak az emberek. A múltkor azzal riasztot�
tak, hogy meghalt a harangozó. Egész nap ezt 
intéztem, az anyakönyvi bizonyítvány beszer�
zésétől a temetésig. Nem nagy A z én falum  -  
mondja Gárdonyi Géza regényeimével -  mind�
össze háromszáznegyvenen lakják, ebből szá�
zan téesznyugdíjasok, de sok gondot okoz a 
munkanélküliség, a szociális ellátás. A segé�
lyek elosztása jelenti a legtöbb fejtörést. A 
pénz kevés a hivatal működéséhez.

Összesen egy gazdasági előadónk van, a 
jegyző is hetente egyszer érkezik Kaposvárról. 
Én vagyok a titkárnő is, magam gépelek, ügy�
intézek. Nem mondom, szép ez a munka is, de 
jobban tetszett a postásság. Azelőtt is egyszer�
re voltam önkormányzati tisztségviselő és pos�
tás. Most is fizetés nélküli szabadságon va�
gyok a postánál. Mindenkit személyesen isme�
rek Gálosfán, s úgy érzem, engem is szeretnek 
az emberek. Mindenki csak úgy hív, Postás Fe�
ri. Vagy: Ferikém. Ritkán és csak kevesen szó�
lítanak polgármester úrnak. Mióta itt élek, be�
segítek az egyházi szolgálatba is, mint sekres�
tyés. Korábban vállaltam lelkipásztori munkát 
is, néha meg beugrók kántorként; énekelek. 
Intézem a templom dolgait: takarítás, díszítés, 
pénzbeszedés.

-  Ez bizony sokrétű elfoglaltság.
-  Tudok sütni, főzni is -  húzta ki magát a 

házigazda -, én végzem a háztartási munkát, 
takarítok. Varrók is -  mutatott büszkén a dívá�
nyon sorjázó, díszes párnákra. Van még 800 
négyszögöl kukoricás és 100 négyszögöles 
zöldséges kert, azt is gondozni kell.

-  Asszony, gyerek, család?
-  Nőtlen vagyok, gyári munkásként nyugdíj�

ba vonult apámmal élünk ketten, a mama há�
rom éve hunyt el -  tájékoztat magánéletéről, 
miközben felálltunk, hogy szétnézzünk a há�
romszobás, összkomfortos, tágas lakásban.

Otthona szépen berendezett. Tisztaság, 
rend, szőnyegek. A falakon családi fotók, rep �
rodukciók, falvédők, szentképek, a sarokban 
feszület. A polcokon értékes könyvek: Mik�
száth, Jókai, versek, lexikonok, a világiroda�
lom remekei, vallásos tárgyú kötetek. A televí�
zió mellett harmonium, amelyen rendszerint 
esténként játszik...

Későre járt, amikor a csillagos estében már a 
kerítés mellett folytattuk és zártuk a jóízű dis�
kurzust. Vendéglátóm még elmondta, hogy 
Gálosfán megállt az elvándorlás, a kastélyszál�
ló, az erdészet és a falusi turizmus nyújt mun�
kát. A jövőt illetően a termálkúthoz fűznek re�
ményeket. Elkészült a rendezési terv, kivitele�
zőt keresnek. Vonzó üdülőfaluvá szeretnének 
válni.

Erre megvan az esélyük. A Surján patak völ�
gyében lévő település -  ahol Rippl Rónai Jó�
zsef is megfordult -  a varázslatos, nyugalmas 
táj kedvelt helye lehet a turistáknak. A felújí�
tott Festetics kastély kényelmes, kultúrált szál�
lást biztosít, egyszersmind olyan kedvtelések�
re nyújt alkalmat, mint a horgászat, teniszezés, 
lovaglás, kocsikázás. A természeti értékek pá�
rosulhatnak tehát a falu vezetőinek és lakói�
nak kezdeményezéseivel, összefogásával, ér�
tékteremtő akaratával. Ha Postás Feri nem is 
ugyanezekkel a szavakkal fogalmazta meg dé�
delgetett vágyait, de ezt éreztem ki mondani�
valójából. Annak az embernek az őszinte val�
lomásából, aki postásból lett polgármester. 
Aki bármeddig lesz is Gálosfa önkormányzatá�
nak a vezetője, mindig postás marad.

KAPACITÁSVIZSGÁLAT GYULÁN
Hát ilyen nincs, hát ilyen nincs, vagy mégis van. Ez jutott 

eszembe, amikor nemrégiben a gyulai 1-es postán járva Ko�
vács István kézbesítő KSZB titkár elmesélte, hogy már 1928- 
ban felmerült a gondolat: új posta kellene Gyulának. Hát 
igen. Nagy szervezet, lassan jár. 1928 óta sok víz lefolyt a 
Körösön, több rendszerváltás volt, csak a posta nem válto�
zott. Sok terv született és hiába ajánlott fel telket az önkor�
mányzat, a posta nem élt vele, pedig a Haruckern tér és vá�
rosház utca sarkán igen előkelő helyet kapott volna az új 
posta. Egy másik variáció az Eszperantó teret jelölte ki. Rá�
adásul ingyen adták volna a telket. A telket elfogadta a posta, 
újabb terveket csináltatott, aztán nem történt semmi.

Az lódította meg az ügyet, hogy a katolikus egyház bejelentet�
te igényét 1995-ben a posta épületére. Akkor a vezérigazgató-he- 
lyetes is meglátogatta az 1-es postát és megállapította, hogy már 
rég kinőtte magát, a 40 ezer lakos kiszolgálását ilyen körülmé�
nyek között már nem lehet biztosítani.

Ezt első látásra is lehetett tudni, de biztos, ami biztos, kapa�
citásvizsgálatot készítettek 1995-ben, amelyben az illetékesek 
megállapították, hogy a közönség tér nagyon kicsi: 34 m2. Innen 
kell hat felvételi és két főpénztári munkahely elérését biztosíta�
ni, itt vannak elhelyezve az ügyfelek számára a bútorok. Nagy 
forgalom esetén 40-50-en vagy még többen is tartózkodnak a 
helyiségben. A fiókbérletek száma kevés, 182, viszont újakra 
igény van, s a meglévő postafiókokból is 50 egy mozgatható 
szekrényben van elhelyezve, a fiókok nehezen elérhetők.

Egy pillanatra leteszem a jelentést, tekintetem a falra téved, 
s ott a következő Hamingway idézetet olvashatom: „Emberi 
törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább. Még akkor 
is ha nem élnek már benned remények és csodák.”

Tovább olvasom a jelentést, mi mindent kellett kibírniuk a 
szegény gyulai postásoknak csak azért, mert elfeledkeztek róluk, 
vagy mert nem is tartották fontosnak, hogy jobb körülmények kö�
zött dolgozzanak.

A főpénztár előtt a bizalmi sávot vagy helyiséget csak a 34 m2- 
es ügyféltér rovására és minimum egy felvételi munkahely meg�
szüntetésével lehetne kialakítani. Az egyik főpénztári munka�
hely alig elérhető. A felvételi terem kicsi, a felvételi munkahelyek 
száma kevés: hat. A felvételi munkahely zsúfolt. A kiosztó-leszá- 
moló munkahely kicsi: 4,5 m2. Ezen a területen 3 embernek kel�
lene dolgozni. Az Európai Unió által előírt börtönügyi normá�
nál, 4 m2-nél alig nagyobb. Az emberekben az ilyen mértékű zsú�
foltság eleve stresszt, feszültséget, idegességet okoz. A kézbesí�
tőterem 53 m2, 21 ember dolgozik benne, 21 asztalnál. Ha min�
denki jelen van 2 m2-nél alig több jut egy embernek. A dolgot 
bonyolítja, hogy itt vannak elhelyezve a különböző zsákbontó

asztalok, beosztó szekrények, amelyek az anyagfeldolgozás mi�
att szükségesek. A főpénztár alapterülete 21,5 m2. A helyiség ki�
csi és zsúfolt. Az asztalokon a munkahely kezelők nem tudnak 
írni, mert nincsen rá hely. Az irattár 7 m2. Az előadók 17 m2-en 
dolgoznak négyen. Nem biztosított a kulturált ügyfélfogadás. 
Nincs hely az alapvető fontosságú irodabútorok számára. A por�
tásfülke 2,6 m2. Nem fűthető. Az ablaka kicsi és magasan van.

A helyiségben lévő asztal miatt gyakorlatilag mozgási lehető�
ség nincs. A szociális helyiségek száma nem elegendő. A föld�
szinten nincs öltöző és zuhanyozó. 70 embernek 2 WC jut a for�
galmi épületrészben. Az épület tetőszerkezete és homlokzata fe�
lújításra szorul. Alápincézett a ház, de a pince nem használha�
tó, mert alja felvizesedett. A kapacitásvizsgálók megállapították, 
hogy a belső munkafeltételek nem kielégítők, a biztonságos és 
színvonalas munkavégzés tárgyi feltételei nem biztosítottak. 
Helyszűke miatt nem megoldható a hivatal forgalma által egyéb�
ként indokolt modern kezelési gépek és segédeszközök elhelye�
zése. Az ügyfelek számára nem biztosított a szolgáltatások kellő 
bemutatása. Nincsenek meg a kultúrált félfogadás tárgyi feltéte�
lei, csúcsforgalom idején sok ügyfél be se megy a postára. Egy 
még 95. októberében elvégzett közvélemény-kutatás szerint a 
megkérdezettek mindegyike elégtelenre osztályozta a postát. Az 
a gyanúm a helyzet nemigen változott.

Már látom magam előtt, hogy az illetékes csóválja a fejét. A 
KSZB titkára és az újságírót talán rosszindulattal gyanúsítja. Már 
hallom is a kérdést, minek bolygatni az ügyet, amikor a legújabb 
ígéret szerint, hiszen a város polgármestere fent járt Pesten és ott 
ígéretet kapott arra, hogy 98. nyarán elkezdik az építkezést. Én 
azért úgy gondolom mégis csak szükséges volt ezeket a tényeket 
a közvélemény tudtára adni, hiszen minden dicséretet megérde�
melnek azok a postások, akik kevés fizetésért ilyen hihetetlenül 
rossz körülmények között is helytállnak. Másrészt nyoma lesz 
annak, hogy unokáink is olvashassák, nagyapáik, nagyanyáik 
milyen körülmények között dolgoztak. Azért is fontos hírt adni, 
mert annyiszor kaptam már ígéretet, amit nem tartottak be, hogy 
most már a gyulai postások nem hisznek.

A Szegedi Postaigazgatóság még tervpályázatot is kiírt, aztán 
lelassult a folyamat. Az sem megvetendő szempont, hogy most 
több mint 30 ezer postás tudhatja meg, mikorra ígérték az új pos�
ta építésének elkezdését. Amikor elmenőben megint a Haming�
way idézetre néztem, Kovács István KSZB titkárt arról kérdeztem, 
reménykedik-e a csodákban. Küzdő típus vagyok válaszolta, 
nem igen szoktam feladni, ez most már presztízs kérdés nekünk 
gyulaiaknak, hogy felépüljön az új posta. De úgy gondolom ez 
most már az egész posta presztízsét is szolgálná.

U. A.-U. B.

Várkonyi Endre

EGYÜTT
MENNI
FOG!

Egyedül nem megy. Néhány éve divatos volt ez a dal, ha jól em�
lékszem, Garazs Dezső és Kern András énekelte, miután -  a film�
ben -  sok mindent kipróbáltak. Külön-külön. Aztán rájöttek 
(nem is volt olyan nagyon nehéz), hogy ami együtt egyszerű és 
könnyű vagy legalábbis könnyebb, arra egyedül vállalkozni is 
kár. Úgysem megy.

Mindezt egy régi ismerősöm juttatta eszembe nemrégiben. Ká�
romkodott a jóember kegyetlenül, merthogy nagyon méltánytala�
nul jártak el vele a munkahelyén. Természetes, hogy ilyenkor az 
ember -  lehet, hogy régi megszokás alapján -  azt kérdi: „Miért 
nem fordulsz a szakszervezethez?” Mire a válasz: „Mert olyan 
nincs is nálunk, a góré ragaszkodott hozzá még a privatizálás�
kor, hogy ne legyen szervezkedés.”

Hűha! Hát itt tartunk? Nem nagy dicsőség, hogy valaki -  mint 
én is -  magas kort ér meg, de annyi „haszna” van, hogy emlék�
szem az -  mint mostanában féltréfásan szokták mondani -  „át- 
kos előtti átkos”-ra, vagyis Horthy-rendszerre. (Ha nem is szíve�
sen.) Arra azonban nagyon is jól, hogy akkoriban voltak mun�
káltatók, akik csakis és kizárólag szervezett munkásokat alkal�
maztak. (Például a legtöbb nyomdában.)

Azok az egykori munkáltatók -  mondjuk ki magyarul: tőkések 
-  nem estek a fejükre. Nem is valami jó tündér súgta nekik, hogy 
csak szakszervezeti tagokat alkalmazzanak. Egyszerűen tudták, 
hogy a szervezett munkás megbízható, mert a szakszervezet nem 
vesz fel akárkit tagjai sorába.

No, de ezek régi idők voltak és -  legtöbb tekintetben -  jó, 
hogy elmúltak. Mostanában sok mindent felelevenítenek azok�
ból. Elsősorban azt, hogy a legtöbb üzem, gyár, vállalat -  ha úgy 
tetszik: munkahely -  ma ismét tőkés tulajdonban van. Ideje hát, 
hogy felnőjünk a „másik oldalon” is: a szervezettség oldalán. 
Ugyanis „akkor” az is hozzá tartozott, s nem is utolsósorban, 
hogy ha a dolgozónak, mai divatos szóval a munkavállalónak 
bármi gondja-baja, nézeteltérése támadt a munkáltatóval, termé�
szetes volt, hogy a szakszervezethez fordult.

Kell-e mondani, hogy efféle nézeteltérés, vita ma is akad, 
méghozzá bőségesen. A kép teljességéhez tartozik, hogy az 1989 
előtti évtizedekben ritka volt az a szakszervezet, amely egyértel�
műen a dolgozó mellé állt, ha annak vitája lett az állami válla�
lat vezetőségével. Hogy volt, mint volt, miért volt -  most ne fe�
szegessük. Ám ez is elmúlt, az akkori „jelszóval” együtt, amely 
SX^fint a dolgozó nem fordulhat szembe a dolgozók államával. 
Merthogy ma nem a láthatatlan „össznépi tulajdonnal”, hanem a 
nagyon is látható főnökkel, a tőkéssel áll szemben. S a szakszer�
vezet dolga, hogy minden igazságos, méltányos követelés eseté�
ben a „munkavállaló” mellé álljon.

Igenám, de ennek az éremnek is két oldala van. Mert jó és he�
lyes, hogy a sérelmet szenvedett embernek eszébe jut a szakszer�
vezet, de nem jó, hogy csak olyankor, ha valami baja van. Hi�
szen a szakszervezet nem önmagától, valami felsőbb utasításra 
jött, jön létre, hanem a munkavállalók szervezik meg és tartják 
fönn. Magyarán: csak akkor lehet erős és tárgyalóképes, sőt 
egyéb törvényes akciók szervezésére is képes, ha megvan hozzá 
a tagsága, amelyet képvisel a munkáltatóval szemben.

Ahhoz még idősebbnek sem kell lenni, mindenki jól emlék�
szik rá, hogy az 1990-194 közti években, az Antall-Boross kormá�
nyok idején részben hivatalos, részben „suttogó” propaganda 
folyt a szakszervezetek ellen. Elmondták akkor a „pártállami” 
szakszervezetek minden hibáját, többnyire jócskán felnagyítva, 
de elhallgatták azt, hogy a megváltozott időkben -  jóllehet meg�
változva milyen új és nagy feladatai lesznek.

S azt sem kell elhallgatni, hogy a sokszázezer akkori szakszer�
vezeti tag között ugyancsak sokan voltak, akik úgy gondolkoz�
tak: „nem leszek szakszervezeti tag, így legalább eggyel keve�
sebb a fizetni valóm”.

Most pedig -  bízvást mondhatjuk: a többségük -  vakarja a fe- 
jebúbját és szidja önmagát, amiért hallgatott a súgásokra. Ahol 
mindezek ellenére megmaradt vagy újjáalakult a szakszervezet, 
ott (még ha néha restelkedve is) sokan, egyre többen újra belép�
nek. Vagy még gondolkoznak. Esetleg addig, amíg valamelyik�
valamilyen főnöknek egy újabb mesterkedése rá nem ébreszti 
őket: még a szégyenkezve visszalépés is sokkal jobb, mint véde�
lem nélkül maradni.

Hiszen még némelyik kormányintézkedés ellen is szükség van 
a közös fellépésre. Onnan, „felülről” másképp látszanak a dol�
gok, mint a munkahelyekről, a vállalatoktól, s bizony előfordul, 
hogy az egyoldalúan, költségvetés-központúan tervezett vagy 
már kiadott intézkedés sért munkavállalói érdekeket. Jóllehet a 
mai miniszter nem is olyan régen még a „másik”, a munkaválla�
lói oldalon állt, de hát neki is megváltoztathatta a szemléletét a 
helyzetében beállt változás. Hiszen emberek vagyunk...

Ha még nem is általános, de máris akadnak esetek, amikor a 
szakszervezet fellépése meghozta a várt eredményt. Vasutasok, 
autóbuszvezetők, egészségügyiek és számosán mások is ki tud�
ták harcolni, ami nekik jár. Egyszerűen azért, mert erős és követ�
kezetes volt az adott esetben a szakszervezetük.

S az sem utolsó szempont, hogy a mai széthúzó, egyénieske�
dő világban bizony jó valahová tartozni. Ahol meg lehet beszél�
ni ügyes-bajos dolgainkat, ahol lehet tanácsot kérni és adni, 
ahol egyszer-egyszer még üdülőbe is be lehet jutni. No, de mi�
nek is folytatnám, sorolnám tovább. Mindenki tudja, csak végig 
kell gondolnia. Mint ahogyan azt is, hogy nem is sejthetjük, mi�
lyen idők jönnek el még ebben a sokmindent tapasztalt kis ha�
zánkban. Szervezetten, együtt a jó dolgok is kellemesebbek, a 
rosszat meg könnyebb úgy elviselni.

Egyedül tényleg nem megy. Kár megpróbálni. Együtt menni 
fog...

POSTÁS FERI
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„ A  BIZTO N SÁ G  
NEMCSAK 
POSTAI 
ÉR D EK .»"

Csengeri Hajdú Sándor

G YANÚ
két postáskisasszony ellen 
és egy betörő vallomása
(Folytatás az 1. oldalról.)

A folyamatosan romló közbiztonságnak köszönhetően egyre több 
támadás éri a munkájukat végző postásokat. A postás szakszervezet 
elnöksége ezért elnökségi határozatban hívta fel a figyelmet a dolgo �
zók védelmére. Miért kell ezzel a problémával nyomatékosan foglal�
kozni? Erről kérdeztük M undruczó K ornélt, a Postás Szakszervezet 
elnökét.

-  Ma már fontosabbnak ítéljük a postás védelmét, mint a hivatalokba 
történő betöréseket. Rengetegen szenvedtek tavaly komolyabb sérülése�
ket, balesetet, sőt az év elején haláleset is történt postás megtámadását 
követően. Kétségtelen, hogy egy hivatal kirablása magában hordozza a 
veszélyt, hogy az ott dolgozókkal is történhet valami, azonban a kézbe�
sítőt ért támadások hihetetlenül megszaporodtak. Ezzel kapcsolatban 
hosszú éveken keresztül gyenge figyelmeztetéseket kapott a posta, mert 
csak szórványosan fordult elő postás elleni támadás, és postai betörés. 
Sajnos a bűnözés mai helyzete miatt ezt az ügyet kiemelten kell kezel�
nünk.

-  Mit tehet a szakszervezet?
-  Most, a bértárgyalások napjaiban ismét fel fogjuk hívni a szakma fi�

gyelmét, hogy sokkal nagyobb gondot kell fordítani a biztonságra, a 
szükséges biztonsági rendszereket, és azok felhasználási lehetőségeit az 
üzleti tervekben realizálni kell. A pénzkímélő rendszerek bevezetése ön�
magában nem oldja meg ezt a problémát.

-  Szakmailag milyen veszélyeket rejtenek ezek a támadások? Hallottam 
arról, hogy miattuk nem tudnak betölteni állásokat. Elnéptelenedhet a 
kézbesítői pálya?

-  Kaptunk olyan jelzéseket, különösen azoktól, akik szenvedő alanyai 
voltak egy ilyen támadásnak, hogy nem merik felvenni a munkát. Töb�
ben betegállományban maradnak, mert félnek az újabb bűncselekmé�
nyektől. Ezért sokszor már az a kérdés, hogy lehet a szolgálatot olyan 
emberekkel ellátni, akik nem félnek. Bármennyire is nehéz erről beszél�
ni, előbb-utóbb meg kell teremteni a lehetőséget, hogy a kézbesítők ke�
vesebb pénzzel járjanak, jövedelmük pedig ne csökkenjen olyan draszti�
kus mértékben, mint bérfejlesztés nélkül csökkenne, ha megszűnne a 
kézpénzfizetés.

-  Már látom néhány postás vezető arcát, miközben legyint, és azt 
mondja, mi köze ehhez a szakszervezetnek? Én is ezt kérdezem, miért fo n �
tos ez a z érdekképviseletnek?

-  Azt hiszem, azok a postavezetők, akik kézlegyintéssel minősítik a 
szakszervezetet, és megkérdezik, hogy mi köze van hozzá, azok egy. dol�
got figyelmen kívül hagynak. A s'zakszérvézét a munkavállalók képvnké- 
lője, az ő érdekükben teszi a dolgát. A biztonság pedig olyan komoly 
dolog, hogy nem mebétünkiiel szó nélkül mellette. Mindent megviseli 
tennünk azért, hogy ezek az emberek nyugodt körülmények között, fé�
lelem nélkül végezhessék munkájukat. Ez sokkal több, mint csupán pos�
tai érdek...

Rácz András, Udvarhelyi András

Éjjel 11-körül érkeztünk haza. A mamámék lakásából semmi moz�
gást, hangot, vagy világosságot nem észleltünk. Megdöbbenve 
tapasztalatuk viszont, hogy távollétünk alatt -  bár a kapu zárva 
volt -  valaki a lakásunkat felnyitotta, a szekrényeket feltörte, s az 
egyikből 1400 pengő, 6000 dinárt, 630 cseh szokolt, egy antik 
zsebórát és egyéb értékeket vitt el. A kár együttes összege mint�
egy 4000 pengő.

-  A bűncselekménnyel kapcsolatban van-e még valami mon�
dandója? -  érdeklődött a zsaru, látva, hogy a bejelentő még 
mondani szeretne valamit.

-  Igen -  kapott a szón a károsult. Hosszabb ideig nálunk la�
kott két fiatal postáskisasszony. A bért pontosan fizették. Az 
utóbbi hónapokban azonban gyanús kinézésű fiatalemberek jár�
tak hozzájuk, akik gyakran csak kései órákban távoztak. Mi ezt 
nehezményeztük és kifogásunkat szóvá is tettük. A kisasszonyok 
ezért megsértődtek és december elseje előtt elköltöztek. Arra gya�
nakszunk, hogy a fickókat bosszúból ők bérelték fel, hogy törje�
nek be hozzánk.

-  Nem érzi, hogy ez a gyanú kissé erős?
-  Kérem, más idegen nem tudhatta, hogy nálunk az előszoba�

ajtó dupla és csak a belső van kulccsal bezárva, mert a külsőt 
csak kilincsre csukjuk. Aztán, hogyan tudhatta volna például 
egy teljesen idegen azt, hogy az ebédlőszekrény középső fiókjá�
ban van egy kulcs, amellyel az íróasztalom fiókját lehet kinyitni, 
ahol megtakarított pénzemet tartottam. Uram, ezt csak olyan is�
merős tudhatta, aki a lakásban tájékozott volt! Ezért kérem, hogy 
a nyomozást a postáskisasszonyoknál kezdjék, akiknek az ada�
tait máris megadom!

A bűnügyi szakembereknek már régen is az volt a szokásuk, 
hogy a károsult bejelentését meghallgatták, de a nyomozás mun�
káját mindig a helyszín tanulmányozásával kezdték. Molnárék- 
nál viszont a helyszín kipróbált, elővigyázatos, profi bűnöző 
„munkájára” utalt. íme: amikor a kerítésen átmászva bejutott az 
udvarra a kapubejárat mellett lévő padlásfeljáró ajtaját kinyitotta, 
hogy az utcai járókelők ne láthassák, amint'ő az előszobaajtót 
álkulccsal igyekszik kinyitni, s így ne lephessék meg behatolás 
közben.

Amikor a helyszíni szemlét végző detektívek az előszobából 
az ebédlőbe értek, a károsult az utcai nyitott ablakra mutatva így
szólt:

-  Látják kérem, itt jöhetett be a betörő...
-  Igen, mert mielőtt elmentünk hazulról, minden ablakot el�

lenőriztem és mind be volt zárva -  vágott közbe a károsult fele�
sége.

-  Csakhogy lehetetlen, hogy a betörő bezárt ablakot nyisson 
kívülről, ablaktörés nélkül. Az önök „látogatója” álkulcs segítsé�
gével, az előszobán át hatolt be és az utcára nyíló ablakot csak 
azután nyitotta ki, hogy meglepetés esetén azon át tudjon me�
nekülni -  felelte a helyszínelő csoport vezetője, s aztán nyugtat�
ta a házaspárt, hogy mindent megtesznek a betörő mielőbbi kéz- 
rekerítéséért.

Másfélnap múlva Molnárné azzal a panasszal kereste fel a 
rendőrségi tisztviselőt, hogy ők hiába hívták fel a figyelmet ko�
rábbi albérlőikre, a két postáskisasszony még mindig szabadon 
jár, nincsenek letartóztatva.

-  Kérem, nagyságos asszony, a szükséges intézkedés megtör�
tént, a kisasszonyok szemünk előtt vannak. Minden lépésükről 
tudunk, munkahelyükön is tájékozódtunk, de semmi olyan nem 
merült fel, ami letartóztatásukat indokolhatná.

Az asszony már távozni készült, amikor hirtelen újra a hekus�
hoz fordult:

-  Amikor otthon, az urak azt kérdezték, hogy elmenetelünk 
előtt nem láttunk-e valakit a ház közelében ólálkodni, azt felel�
tük: nem. Azóta eszembe jutott, hogy valójában láttunk egy 160- 
170 cm magas sötét felöltős, szürke ruhás, szürke simléderes sap�
kás, 23-25 év körüli férfit, aki a szemközti villanyoszlop mellé 
húzódva úgy ácsorgott, hogy az utcai világítás fényénél az arcát 
nem láthattuk.

-  No asszonyom, ez már segítség! Hasonló személyleírású fic�
kót már régen keresünk. Emberünk rákospalotai születésű és 
csak az elmúlt nyár elején került szabadlábra. Azóta betörést, a 
mi adataink szerint nem követett el, de jó néhány kerékpárlopás, 
ruhanemű, pénz s egyéb lopás már sorakozik a rovásán.

Molnárné távozása után az ügyben nyomozó detektívek fi�
gyelme most már Kuhlmann Ignácra irányult, akire a személyle�
írás illett és a panaszos által elmondott ruházat is hasonló volt 
ahhoz, amit a börtönből szabadult férfi a testvérétől kapott. A 
hekusok csapdájába Kuhlmann a rákospalotai állomáson né�
hány nap múlva be is futott. Elfogása után a bizonyítékok súlya 
alatt hamarosan megtört és négy betörést, valamint néhány alkal�
mi lopást mindjárt beismert. Elmondotta, hogy Rákospalotán egy 
gimnáziumba a kerten át azért tört be, hogy az irodából okmá�
nyokat szerezzen, mert a saját papírjaival sehol sem volt maradá�
sa, hiszen Budapesten és Újpesten a rendőrség, vidéken meg a 
csendőrség kereste.

Egy Kiss György névre szóló és a VII. gimnázium elvégzését ta�
núsító bizonyítványt lopott, amelyben az életkort kissé megha�
misította, s aztán a kölcsönvett új néven Újpesten lakást bérelt, 
majd „vadászatra” indult. Palotán, a Pál utcában szimatolt, ami�
kor meglátta, hogy a 7-es számú családi házból előbb az idős, 
majd egy fiatalabb házaspár távozik. Némi várakozás után a ka�
puhoz lépett és a két lakás csengőjének a gombját egyszerre 
nyomta meg, és várt. Azonnal cselekvéshez látott. Álkulccsal 
próbálta az ajtót kinyitni, de az magától kinyílt. Az utca felől, 
hogy rejtve legyen, a tömör padlásfeljáró ajtót kinyitotta. Ezután 
a belső bejárati ajtót kinyitotta, s így bejutott a lakásba. Gyufá�
val világított, s az ebédlő egyik utcára nyíló ablakát kitárta, hogy 
veszély esetén elmenekülhessen.

-  Uraim, ez volt az első lakásbetörésem és higgyék el, nagyon 
féltem. Az utcai járókelők minden lépésének zajából a háziak ha�
zaérkezését véltem kihallani. Szerencsémre a túloldali villany�
lámpa fénye beszüremlett, s így az ebédlőszekrény fiókjait sike�
rült átkutatnom. Az egyikben találtam egy kulcsot, ami az íróasz�
tal fiókját nyitotta. Három kövér borítékot leltem benne, külön�
böző bankjegyekkel. Megörültem. Most már csak végigfutottam a 
lakáson és közben egy antik zsebórára bukkantam. Naná, hogy 
zsebrevágtam. A zsákmánnyal igyekeztem gyorsan köddé válni 
és csak a harmadik utcában, egy lámpa alatt győződtem meg a 
borítékok tartalmáról. A magyar és külföldi bankjegyek szinte 
melengették a kezemet, s aztán a zsebemet. Loholtam is egyene�
sen az állomásra, hogy mielőbb vonatra ülhessek.

Amikor végre megszámoltam a pénzt, kiderült, hogy 1400 pen�
gő, 6000 dinár, 630 cseh szokol és 650 db különböző címletű, a 
forgalomból már kivont koronás ezüstpénz a zsákmány. No, Ná�
ci ez kell neked, gondoltam és Kiss György gyáros fiaként pezs- 
gős mulatozásokat rendeztem. El is úszott az összes dohány. A 
nők úgy tapadtak rám, mint mágnesre a vas. Úgy érzem, ha a bör�
tönben nem fogok megjavulni, szabadulásom után betörő le�
szek, mert ez a legjövedelmezőbb mesterség!

Rákóczi
Margit
összeállítása

Postarabló. Álarcos, pisztolyos férfi kereste fel Cegléden a Jászberényi 
úti postahivatalt. „Postarablás, ide a pénzt!” -  közölte a hivatalvezető�
vel, aki félelmében kinyitotta a széfet és átadott 400 ezer forintot. A rab�
ló sietve távozott, majd a posta egyik alkalmazottja értesítette a Ceglédi 
Rendőrkapitányságot. {Pesti Riport, 1997. január 3 )

Bombariadó a gyöngyösi 2-es postán. Ismeretlen telefonáló azzal 
fenyegette meg szombaton a gyöngyösi 2. számú postahivatalt, hogy a 
csomagok között bombát helyezett el. Annak fejében, hogy ne robbant�
sa fel, hárommillió forint váltságdíjat követel... kiderült: a bombariadó 
vaklárma volt. {Magyar Hírlap, 1997. január 6.)

Postarablás. Kedden este öt óra után kirabolták a kaposvári donneri 
városrészben lévő postát. Összesen 353 ezer forintot vittek el. (Magyar 
Nemzet, 1997. január 15)

Elrabolt újságpénz. Filmszerű körülmények között rabolták el isme�
retlen tettesek egy zalaegerszegi terjesztőtől a beszedett -  154 ezer forint 
-  űjságpénzt. {Népszabadság, 1997. január 23)

Postást püföltek s raboltak ki a Ferencvárosban. Tegnap délidőben 
ért a Koppány utca 3. sz. alatti házhoz O. J. Ám a levélládákba már nem 
tudta bedobni a küldeményeket. Ketten megtámadták... alkalmas pilla�
natban leemelték válláról postástáskáját, melyben 208 ezer forint, más 
küldemények és O. J. személyes iratai lapultak. (Pesti Bulvár, 1997. ja �
nuár 28 )

Lenin-kötet volt a pokolgép. Egy fiatalember hiúsította meg a józsef�
városi postarablást. Budapest -  Robbantással fenyegetőzött egy férfi teg�
nap délután a Vili., Népszínház utca 42. szám alatti postahivatalban. 
Pénz helyett néhány pofont kapott, ám a tűzszerészek is meghökkentek. 
{Blikk, 1997. február 8 )

Kézigránátot vitt a postás. Gödöllő -  Nyeles kézigránátot tartalmazó 
csomagot küldött ismeretlen személy a postán. {Blikk, 1997. február 13)

Négymilliós rablás. Négymillió forintot raboltak szerdán este a fővá- .  * 
rosi XI. kerületi Kérő utca 3. szám alatt lévő 113-as postahivatalból. {Ma�
gyar Nemzet, 1997. február 13)

Megijedtek. Egy postahivatalt szeretett volna kirabolni tegnap dél�
után két férfi a Komárom- Esztergom megyei Környén. Miután követel�
ték a hivatal aznapi bevételét, az alkalmazott megnyomta a riasztót. A 
két rabolni szándékozó ijedtében elmenekült. {Kurír, 1997. február 15)

Amatőr késes rabló. Kecskemét -  Postarablás! Két ezrest az asztalra!
-  üvöltötte a postarabló, miközben túsza torka előtt elhúzta a kést... Az 
utcára kilépő rablót két rendőr várta, akiket az egyik ügyfél -  a postáról 
kiosonva -  értesített. {Blikk, 1997. február 18)

Postásokra támadtak. Budapest -  Egy órán belül két postást is meg�
támadtak tegnap délután a fővárosban.

1. XI. József Attila lakótelep, a Dési Huber utca 14. sz. alatt -  760 ezer 
forintot vittek el.

2. VI. Weiner Leó utca 3- sz. ház lépcsőházában ...a támadás sikerte�
len volt. {Blikk, 1997. február 20)

Meghiúsított postarablás. A készpénz átadását követelte az 51 éves 
L. P. a fővárosi Népszínház utca 42. szám alatti postahivatalban: egy 
csomaggal hadonászva azzal fenyegetőzött, hogy ha kérését nem teljesí�
tik, felrobbantja az épületet... elfogták, s a csomagban nem volt semmi. 
{Szabad Föld, 1997. február 18)

Udvariasan leütötték. Zalaegerszegen, a lknderhegyi városrészben, a 
Madách utca egyik tízemeletes házának előterében villáskulccsal fejbe 
vágta egy jómodorú fiatalember a kézbesítőnőt. ... 127 ezer forintot vitt 
el. {Új Magyarország, 1997. február26)

Postrabablás Csepelen. A XXI. kerületi Rendőrkapitányság rablás 
bűntett alapos gyanúja miatt eljárást indított egy ismeretlen tettes ellen, 
aki tegnap 15 óra körüli időben bement a XXI. kerületi Vénusz utca 2. » )
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NEM KELL HŐSKÖDNI (Folytatás a z  1. oldalról.)

-  Annyi rémséget hallani megtámadott, 
kirabolt postásokról. Kinek a dolga vi�
gyázni rájuk?

-  Biztosan nem hat újdonságnak, ha 
leszögezzük: az első a tulajdonos felelős�
sége, azaz a postának kell gondoskodnia 
hivatalainak és alkalmazottainak bizton�
ságáról. Hogy ebben még lenne tenniva�
lója, két biztos forrásból is tudom: a hú�
gom egy Szeged melletti településen kéz�
besítő és egy kitűnő szakember kolle�
gánk, Túrós András ott van a Posta Rt. 
igazgatótanácsában.

-  Milyen intézkedésekkel adós a cég?
-  Csak a legfontosabbakat sorolom: 

megszabott kerete van a kézbesítők egy 
fordulóban magukkal vihető készpénz- 
összegének. Még festett tűz fölé se ten�
ném a kezemet, hogy ezt mindig, min�
denütt betartják. Arról sem vagyok 
meggyőződve, hogy a fokozott veszély�
nek kitett kézbesítőket megtanították-e a 
helyzetfelismerésre: mikor, hol, kitől, ho�
gyan kell óvakodniuk. Vannak igen haté�
kony támadásjelző eszközök, amelyek se�
gítségkérésre nagy hatókörben alkalmaz�
hatóak; a tanyavilágot járó postások alig�
hanem nagyobb biztonságban éreznék 
magukat, ha legalább a nyugdíjkézbesíté�
sek napjaiban kaphatnának mobiltele�
font -  biztos, ami biztos...

-  De ez tengernyi pénz...

-  Bizony, a biztonságnak ára van, vi�
szont elég fölmérni a lehetséges kárérté�
ket -  hogy a postások életét, testi épségét 
ne is említsem -, máris kiderül, talán ér�
demes volna kicsit többet áldozni erre a 
célra. Az sem volna baj, ha ösztönöznék 
az érintett polgárokat, hogy járandóságu�
kat vegyék föl a hivatalban. Egy kisebb 
településen úgyis kevés a társadalmi ese�
mény, sokan szívesen látogatnak be a 
postára, mert ott ismerősökkel találkoz�
hatnak, lehet beszélgetni, híreket cserél�
ni. így mindjárt könnyebb lenne betarta�
ni a szabályokat, csökkenne a kockázat 
is...

-  És a hivatalok biztonsága?
-  Arról gondoskodni ugyancsak a tulaj�

donos feladata. Megoldhatatlan ugyan a 
kisebb posták őrzése, de azok belső biz�
tonsági berendezéseire lehetne a mainál 
nagyobb gondot fordítani.

-  Mekkora hősiesség várható el a pos�
tásoktól?

-  Semekkora! Akinek nem feladata az 
erőszak elhárítása, az ne kísérletezzen. 
Ez persze nem vonatkozik a fegyveres 
őrökre, akiket nem árt nagyon gondosan 
megválogatni. Tapasztalatból mondom, 
a civil biztonsági szolgálatok emberei 
nem egyszer aktív részesei a rablásoknak: 
egyesek számára a pénznek, pláne a sok 
pénznek leküzdhetetlen a vonzása. Még 
szerencse, hogy az ilyen „megtévedtek” 
rendszerint gyorsan horogra akadnak, de 
azért mindenkinek jobb volna, ha picivel 
több gyanakvó óvatossággal inkább meg�
előznénk a riadalmat.

Jó végszónak bizonyult a horograaka- 
dás, áttérhettünk a derűsebb témákra. A 
sikerélményt ígérő horgászhelyek cím�
cseréje mellett egyebek között arra, hogy 
a tábornok úr irányította készenléti rend�
őrség népes gárdája -  már kétezernél töb�
ben vannak -  eredményesen őrizte az 
ünnepek bevásárlási lázában helyettünk 
is a pénztárcánkat. Jó, hogy vigyáznak 
ránk, de az se árt, ha mi is vigyázunk ma�
gunkra...

Gedényi Éva

MÉG M INDIG AZ IGAZÁT KERESI
A Postás Dolgozó tavaly februárban és márciusban olyan üggyel 
foglalkozott, amely máig sem  zárult le megnyugtatóan sem  jogi, sem  
lelki szempontból: a 15 milliós szegedi pénzszállítmány eltűnéssel. 
A bűnügyi vonatkozásokkal, egyebek között a február 11-ére kitű�
zött első bírósági tárgyalással bőségesen foglalkozunk. Ezúttal azon�
ban egy olyan ember sorsásra térünk vissza, akit a bűnügy követ�
kezményei anélkül sodortak el, hogy őt bárki, bármilyen jellegű bű�
nösséggel gyanúsította volna.

Rácz Lajosról a Szegedi Igazgatóságon jól ismert -  s mindeddig elis�
mert -  postásról van szó, akit szökőárszerűen sodortak el a bűnügyi bot�
rány Mídhullámai. Az igazgatónő -  feltételezhető, hogy saját véleménye 
szerint igen lágyszívűén -  áthelyezte Rácz Lajost, a Szeged 1. hivatal ve�
zetőjét, s korábban megállapított jutalmát előbb az ügy végső tisztázásá�
ig felfüggesztette, néhány hétre rá viszont végleg megvonta. Sokan é lé �
péseket annyira igazságtalannak érezték, hogy a Gyimesiné dr. Etsedy Sa- 
rolta igazgatónőhöz ez ügyben küldött kérő-tiltakozó levelet több mint 
450 szegedi postás írta alá...

Január közepén otthonában, telefonon váltottam szót Rácz Lajossal.
-  Július elseje óta rokkantnyugdíjas vagyok — mondja Rácz Lajos -, 

minden második napon orvosi kezelésre járok. Hiányzik a posta, majd�
nem négy évtizedet nem lehet csak úgy elfeledni... A jutalmamért indí�
tott peremet másodfokon is elbuktam. A bíróság nem ítélt bűnösnek, 
csupán azt állapította meg, hogy a bűnügy rontotta a Posta „arculatát”. 
Doros úr ugyan belső vizsgálatot ígért, de azóta sem történt semmi.

-  Mit gondol a bűnügy februári tárgyalása előtt?
-  Kíváncsi vagyok az eredményre. Két gyanúsított van, de a pénz át�

vevőjének szerepe érdekes módon nem merült föl. A 15 millió azóta

sincs meg. A rendőrség elzárkózott a helyi kisgazda képviselő érdeklő�
dése elől. A postaigazgatónő nem tűzött ki nyomravezetői jutalmat, de 
az is furcsa, hogy az eset után elég gyorsan úgy döntött, a hiányt a Pos�
ta terhére kell átvenni. „Eset”-ről beszélek, mert még ma sem lehet tud�
ni, mi is történt a pénzzel.

-  Találkozik-e a kollégákkal?
-  Nem járok be, mert senkit sem akarok kellemetlen helyzetbe hozni. 

Csak ügyfélként megyek el néha az 1-esben, s legfeljebb egy-két percig 
beszélek a kollégákkal. Sajnos, ma sem áll jól a hivatal. Nekem az eset 
előtt 89 százalékos pénzkezelési minősítésem volt -  fél évvel később, az 
utódomnak az igazgatóság 52 százalékot adott. Akkor félegyházi vezető 
volt, ma az a kolléganő, aki Mindszenten volt vezető. Az utóbbit már jó 
ideje ismerem: ügyes és aranyos nő, de korábban csak 16 ember főnöke 
volt, s nem lehet könnyű beletanulni a negyedosztályú hivatalt követő�
en a Szeged 1-es egészen más nagyságrendjébe. Nehéz dolga van a csa�
pat összefogásával, és azt sem tudom, most van-e kézbesítőosztály-veze�
tőjük...

-  Mikorra jön  rendbe?
-  Felülvizsgálat nélküli rokkantnyugdíjas vagyok. Egy éve, másodna- 

ponta kell injekciózásra járnom. Ha a kezelésnek vége lesz, napi 4 órás 
munkát akarok keresni -  de nem a jelenlegi vezetésű PIG-en. Lehetőleg 
olyan munkát keresek, aminél felhasználhatom a szakmai végzettsége�
met és tapasztalataimat.

-  Mit üzen a kollégáinak?
-  Ismételten köszönöm a kiállásukat. Ez éltet azóta is, segítséget adott 

elviselni a megpróbáltatásokat.

úvl

22-ES CSAPDÁJA

Lukács Ildikó, a Buvi üzemi tanácsának el�
nökének munkaköri kötelessége, hogy elbe�
szélgessen a postásokkal. De ha nem is lenne 
kötelessége, kíváncsi lenne véleményükre, hi�
szen immár tíz éve foglalkozik érdekvédelem�
mel. Nemrégiben Vácott járt és megérdeklődte, 
mi foglalkoztatja leginkább a postás kollégá�
kat.

Bérkérdéseken kívül leginkább a biztonsá�
gukról beszéltek. Megtudta, hogy Vácott az el�

múlt évben négyszer támadták meg a postáso�
kat. A harminc-negyven éves fiatal kollégák is 
félnek. Van közöttük olyan is, aki felépülése 
után visszatért régi munkahelyére, kézbesített, 
de privát alapon testőrt fogadott maga mellé. 
Attól a pillanattól kezdve, hogy a testőr nem 
tudott vele járni, kérte áthelyezését más terü�
letre. Ez decemberben volt, amikor a postások 
nagyobb borravalókat szoktak kapni. Inkább 
lemondott a borravalóról, semhogy újabb tám�
adásnak tegye ki magát.

A postások tehát félnek. Biztonságuk érde�
kében többet tehetne a szakma, mert hovato�

vább jelentkezni sem fognak kézbesítőnek. 
Máris vannak kisposták, ahová a veszélyek mi�
att, a többszöri betörés után nem lehet embert 
találni. Fokozatosan kellene emelni a kézbesí�
tők bérét, hogy akkor is megérje dolgozniuk, 
amikor csak leveleket és egyéb küldeményeket 
kézbesítenek majd, ha már nem kell pénzt vin�
niük ügyfeleiknek. Most a postás a 22-es csap�
dájában van. Kézbesítene is meg nem is. Hi�
szen, ha pénzzel megy ki területére, akkor 
támadás érheti, de ha nem viszi ki a pénzt, ak�
kor a keresete csökken. Úgy tűnik mindenkép�
pen a kézbesítő jár rosszul.

KÍSÉRLETI
RABLÁS

Sopron -  

békés sziget

Nem múlik el hét, hogy ne érne támadás egy-egy postát, vagy 
kézbesítőt. A postások természetesen nyugtalanok, senki 
sem tudhatja, mikor válik a rablók céltáblájává. Nyomasztó, 
hogy a kézbesítők elleni támadások egyre brutálisabbak. Ha 
a térképen egy-egy pöttyel jelöljük a rablási helyszíneket, ki�
derül, hogy a nyugati végeken feltűnően kevés a „szeplő”. 
Dr. Horváth Istvánnal, a Soproni PIG TTT titkárával a postá�
sok biztonságáról beszélgettünk.

-  Gyakran fő  a fejük rablások miatt?
-  Hál’Istennek rég nem fosztottak ki kézbesítőt, posta elleni 

rablótámadás sem borzolja a kedélyeket. A betörők viszont akti�
vizálták magukat. Két Veszprém megyei postán indult úgy az év, 
hogy betörtek. A tartható készpénzmennyiségnél többet nem tar�
tottak a dolgozók, a bűnözőknek kevéssel kellett beérniük. Az 
ilyen bűncselekményeknél többnyire a rongálási kár jelentő�
sebb, mint az elvitt készpénz értéke.

-  Hány ilyen eset fordult elő az utóbbi időben?
-  Erről nem vezetek statisztikát, egy időszak lezárásaként ké�

rünk tájékoztatást a vezetéstől. Nem konkrétan a biztonság, ha�
nem a munkafegyelem helyzetét figyeljük. A kettő szorosan 
összefügg. Ha valaki nem tartja be a biztonsági szabályokat, a 
dolgozó viselheti ennek következményét. Az igazgatóság célja, 
és ellenőrzése arra irányul, hogy a szabályok betartása automa�
tizmussá váljon. Az értékőrzők, a páncélszekrények legyenek zár�
va, a kulcs se legyen elől, csak a tényleges pénzkezelés idején. 
Az esetleges rabló rendszerint nem várja meg míg az időzár ki�
nyílik, így megvédhető a postára bízott pénz.

-  Miért kevesebb ezen a területen a rablás, mint a keleti ország�
részben?

-  Talán a gazdasági helyzet az oka. Nincs nyomasztó munka- 
nélküliség, a nyugati határ közelében jobb életkörülmények van�
nak, általában kevesebb itt az erőszakos bűncselekmény.

-  Egy azért mégis volt!
-  Szerveztek a területünkön egy gyakorlatot. Sem a postai sze�

mélyzet, sem a riasztott rendőrök nem tudták, hogy megrende�
zett akcióról van szó. Nagyon életszerűen zajlott le, a személy�
zet nagyon megijedt, de kitűnően vizsgázott mindenki. A gya�
korlat a rendőrségnek is jó próbája volt. Gyorsan a helyszínre ér�
keztek, a rablót is elfogták -  bár az értékelés az ő dolguk -  sze�
rintem jól szerepeltek.

-  Nem  veszélyes egy ilyen gyakorlat? Egy fe s z ü l t  p il la n a tb a n  el�
sü lh e t a  p is z to ly ...

-  Minden olyan kísérlet, amely a társadalomban zajlik, és nem 
laboratóriumokban, hordoz magában veszélyeket is. Bízom ab�
ban, hogy a szervezők mindenre gondoltak és a kockázatot a mi�
nimálisra csökkentették. Ezzel együtt mint minden emberekkel 
zajló kísérletnek, ennek is lehettek veszélyei. Az ilyen kísérlete�
ket személy szerint helytelenítem.

-  Az érdekképviselet befolyásolhatja a biztonságot?
-  Az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatosan van jelzési 

lehetőségünk. Konkrét biztonságra vonatkozó észrevétel a terü�
letről nem érkezett. Tájékozódom, hogy a dolgozók mennyire 
tartják be a biztonsági előírásokat. Nagyon szigorú szabályok 
ezek, és a munkáltató a felelősségre vonásban következetes. 
Alapbércsökkentés a büntetés. A nem túl magas összegű, de 
hosszú ideig tartó jövedelemcsökkenés sokáig emlékezteti a mu�
lasztót az előírások betartására.

Lapzárta után érkezett a hír, hogy a Veszprém megyei Bakony- 
szentkirályon rablótámadás érte a postát. A fején harisnyát vise�
lő rabló -  kezében fegyvernek látszó tárgyat tartva -  az időzárat 
kivárta és mintegy 330 ezer forintot zsákmányolt.

Fi-Fo

( «  szám alatt lévő 4-es számú postahivatalba, és az ott dolgozó postai al�
kalmazottat a napi bevétel átadására szólította fel. ... 390 ezer forinttal 
elmenekült. {TV1 -  Napkelte, február27. 6.00)

Whiskys Police-dzsekiben .. .valamivel az esti zárás előtt ugyanaz a 
két ember, ismét rendőrnek álcázva magukat, a Kelenföldi pályaudvar 
melletti postahivatalt támadta meg. Innen az előzetes becslések szerint 
hárommillió forintot vittek el. (.Mai Nap, 1997. március 11!)

Postarablás Budaörsön. Március 11-i budaörsi postarablás, 3 millió 
447 ezer forintot zsákmányoltak. (Blikk, 1997. május 29!)

Eltűnt milliók. Csaknem húszmillió forint tűnt el tegnap reggel a Ma�
gyar Posta egyik páncélozott pénzszállító járművéből. Az autó hajnal�
ban pénzeszsákokkal indult a Verseny utcai központból. Három kerüle�
ti postafiók érintésével reggel 7-re ért a csillaghegyi postához, ahol azon�
ban a zsákok közül egy hiányzott. (MagyarHírlap, 1997. március 12!)

Elvitte a postarabló a négytalálatos, nyertes szelvényt. Milliós pech. 
Ismeretlen férfi behatolt az adácsi postahivatalba, adtuk egy hete la�
punkban is hírül, és elvitt egy tömött postazsákot, amely nagyrészt be�
küldésre váró lottószelvényeket tartalmazott... Azon a héten 1,9 millió 
forintot ért a négyes. (Mai Nap, 1997- március 3!)

Postarablás Szombathelyen. Szombathely -  100 ezer forintot rabolt 
egy 22 éves helyi férfi a kámoni városrész Szent Imre herceg úti postahi�
vatalban. A fegyvernek látszó tárgy ezúttal egy játék pisztoly volt... A 
rendőrség őrizetbe vette a férfit. (Blikk, 1997. március 19!)

Fegyveres rablás. Szerdán délben egy ismeretlen férfi a budakalászi 
postahivatalban az ott dolgozó B. Vincénét fegyvernek látszó tárggyal 
arra kényszerítette, hogy 1 millió 400 ezer forintot átadjon, majd távo�
zott. (Új Magyarország, 1997. március 21!)

Rendőrségi Hírek. Tegnap délelőtt fél 10-kor Tárnokon egy 19 éves 
■■ 2  helyi lakos fiatalember, fején csuklyával, kezében fegyverrel megtámad�

ta a 47 éves postai kézbesítőt, aki szintén tárnoki lakos. A sértett felis�
merte a csuklya ellenére támadóját, erre az elmenekült, és így nem tud�
ta magával vinni a 760 ezer forintos zsákmányt. (TV1 -  Napkelte, 1997. 
március 21. 6.00)

Ismét postarablás történt Csepelen. 4-kor egy fiatalember ideáik az 
ablakhoz és a felvevőtől kérte, hogy adja oda a napi bevételt... Ezt a 
bűncselekményt nem gondoltam komolyan... Sok, sok pénz elment, 
olyan 150 ezer forint körül biztos. (MTV2 -  Kriminális, március 25!)

Meghiúsult postarablás. Fegyveres postarablást hiúsítottak meg teg�
nap a posta pénzszállítói a fővárosban. Este 9 óra tájban a III. kerület, 
Juhász Gyula utcai postahivatalból a napi bevételt kívánták zsákokban 
elszállítani pénzszállító autóval. (Magyar Hírlap, 1997. március 28!)

Postarablás Kelenföldön. Fegyvernek látszó tárggyal a pénz átadásá�
ra kényszerítette a kelenföldi 11. postahivatal dolgozóit egy férfi tegnap 
este. A megrémült alkalmazottak mintegy 1 millió 300 ezer forintot tartal�
mazó zsákot adtak át a támadónak, aki a zsákmánnyal elmenekült. (Ma�
gyar Hírlap, 1997. március 29!)

Postarabló. Lövések dördültek péntek este, zárás előtt néhány perc�
cel a Pest megyei Nagytarcsa község postahivatalában... A megszeppent 
postáskisasszonyok először ellenálltak, mire a rabló előkapott egy stuk- 
kert és többször a levegőbe lőtt. Erre a hivatal dolgozói már átadták a 20 
ezer forintot. (Mai Nap, 1997. április 1!)

Elrabolt milliók. Két és fél millió forintot vittek el ismeretlen tettesek 
tegnap a XII. kerület Költő utcai (121-es) postahivatalból. A két férfi va�
lamilyen ismeretlen anyaggal leöntötte az alkalmazottat, és kisétált a 
zsákmánnyal. (Kurír, 1997. április 5!)

Megtámadták a kézbesítőt Érd -  .. .760 ezer forint volt akkor csak ná�
lam. (TV 2- Kriminális, 1997. április 15. 21.00)

Szupernagyi és a postarabló. Ki hinné el egy nagymamáról, hogy 
egymaga, puszta kézzel képes meghiúsítani egy fegyveres postarablást. 
Márpedig P. Ferencné, a kőbányai Újhegyi sétányon iévő 103-as postahi�
vatal alkalmazottja pontosan ezt tette tegnap. (Pesti Bulvár, 1997. ápri�
lis 16!)

Forró drót. Alig egy órára volt szükség a ceglédi rendőröknek ahhoz, 
hogy elfogjanak egy postarablót. Tegnap egy férfi több mint félmillió fo�
rintot vitt el a helyi postáról, miután késsel megfenyegette a hivatal al�
kalmazottját. A tettest, egy 30 éves ceglédi férfit forró nyomon vették ül�
dözőbe, és hamarosan el is fogták, lakásán pedig az elrabolt pénzt is 
hiánytalanul megtalálták. (Kossuth -  Déli Krónika, 1997. április 17. 
12.00)

Hétszázezer forintos postarablás. Szombat este hét óra előtt két 25 
év körüli férfi Budapesten az Üllői út 89/a. szám alatt lévő 93-as számú 
postahivatalban egy pisztolynak látszó tárggyal megfenyegette és földre 
kényszerítette a 23 éves pénztárost és négy munkatársát. (Népszabadság, 
1997. április 28.)

Piszkos Fred, a postarabló. Negyed négykor egy negyvenes, szuty- 
kos férfi támolygott be részegen a XIX. kér. Ady Endre út 190-ben lévő 
kispostára, s becsúsztatott az ablakon egy cédulát... A hölgyek megígér�
ték, hogy összeszedik a pénzt, ám amíg szaporán igyekeztek eleget ten�
ni ígéretüknek, a Piszkos Fred küllemét kölcsönző rabló megunta a vá�
rakozást, és zsákmányát hátrahagyva kibóklászott az Ady Endre útra. 
(Pesti Bulvár, 1997. április 30!)

Elszórta a rabló a zsákmányt. Egy harisnyaálarcos férfi hétfő délután 
három órakor fegyverrel kirabolta a III. kerületi Ágoston utcai postahiva�
talt. ...a rabló percekkel később 1,1 millió forinttal távozott a helyiség�
ből. ...Zsákmányából összesen 700 ezer forintot veszített el. (Népsza�
badság, 1997. május 6!) ) ) )
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VESZÉLYESSÉGI PÓTLÉKOT!

Magyar Posta Rt. Budapest-Vidéki Igazgatósága 

Bor Sándor Igazgató

Tisztelt Igazgató úr!
A dunaújvárosi 1-es posta dolgozói mostanában egyre gyakrabban 
halljuk, hogy országszerte elszaporodtak a postarablások és a kézbe�
sítők ellen elkövetett rablótámadások.

Úgy látjuk, már nem elég, hogy az utcákon időnként fel-felbuk- 

kannak a rendőrjárőrök, hogy helikopter cirkál a levegőben, hogy 
ipari kamera van (lesz) felszerelve az épületekben. Ezek egyáltalán 
nem rettentik el az elkövetőket. Teljesen védtelenek, kiszolgáltatot�
tak vagyunk. Rettegünk a következő naptól, vajon melyikünk lesz a 
sorra kerülő újabb áldozat. Félünk kimenni az utcára. A TV, rádió, 
sajtó ellenünk dolgozik. Minden esetben közük az elrabolt összeg 
nagyságát, ezáltal ránk irányítva a banditák figyelmét. Ezért arra van 

szükségünk, hogy megvédjenek bennünket. Kérjük a Magyar Posta 
Igazgatóját és a vezetőséget, hogy határozottabban álljanak ki a tes�
ti épségünk jogainak megvédése mellett, a hírközlő szervekkel szem�
ben. Arra van szükségünk, hogy az elkövetők ellen a Parlamentben 
hozzanak új törvényt, és ezt a Magyar Posta elsőként terjessze elő. 
Kérjük, hogy az eltörölt halálbüntetés helyett javasolják az elköve�

tőkkel szembeni évekig tartó nehéz fizikai kényszermunkát. Az eb�
ből befolyt összeget fordítsák új munkahelyek megteremtésére (akár 
postai bővítésekre), hogy a jövőben ne forduljanak elő szegénység 
miatti postarablások, ami napjainkban a pénzszerzés egyik leggyor�
sabb formája, és egyben a kézbesítők és posták veszélyforrása.

Kérjük, hogy a körülményekre való tekintettel szíveskedjenek a 
munkabérünkbe veszélyességi pótlékot beépíteni.

Bízunk az Ön (Önök) helyes megítélésében, és abban, hogy az 
ezzel kapcsolatos döntésük mindannyiunk számára a legkedvezőb�
bek lesznek.

Dunaújváros, 1997. december 12.
Tisztelettel: Mucsi Erika egyesített kézbesítő 

Jankovics Lászlóné kszt titkár

A hálózatüzemeltetési igazgatóhelyettes 
6/1998. sz. utasítása

A POLGÁRŐR EGYESÜLETEKKEL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSRŐL
B.4. Valamennyi postaügynökségnek, postamesterségnek, 

fiókpostának, postának, PFÜ-nek.
Ügyintéző: Rónai Árpád (tel.: 118-3491, 06/20-382-537)

A Magyar Posta Részvénytársaság Vezérigazgatósága együttműködési megállapodá�
sát kötött az Országos Polgárőr Szövetséggel. A szerződésben az Országos Polgár�
őr Szövetség vállalta, hogy közreműködik a postai létesítmények és a postás dol�
gozók védelmében. Az országos szervek által megkötött szerződés alapján igazga�
tóságunk a helyi polgárőr egyesületekkel kívánja megkötni az együttműködési szer�
ződést. Arra nincs lehetőségünk, hogy minden egyesületet személyesen keressünk 
meg. Ezért egy levéllel és egy együttműködési szerződés tervezetével keressük meg 
az egyesületeket. A szerződés aláírása érdekében a postának nincs feladata. A mel�
lékletben megküldött anyagok azt a célt szolgálják, hogy a posták tisztában legye�
nek a szerződés tartalmával. A gyakorlati végrehajtás során azonban a postára is fel�
adat hárul.

Mint az anyagokból kitűnik a polgárőrök csak a posta kérésére, a postával való 
egyeztetés alapján végezhetik védelmi, segítő munkájukat. Vagyis a helyi postának 
az általános járőrözésen túl konkrétan meg kell határozni a polgárőröktől igényelt 
segítséget.

Ilyen konkrét feladat lehet:
a járat kezelése idején való figyelés; a zárlat készítésének időszakában a fokozott 

járőrözés; a kézbesítők útjának a figyelemmel kísérése; a zárás, nyitás idején való 
fokozott figyelem, járőrözés; a hangoskodó csoportok pénz felvételt követelő meg�
jelenésekor a fokozott figyelem.

A polgárőrök társadalmi munkában végzik segítő tevékenységüket, a posta felké�
rése. Szó sem lehet arról, hogy direkt elvárásokat fogalmazzanak meg a postával 
szemben. A posta belső - üzemi - területére a polgárőrök megfigyelés céljából sem 
léphetnek be. Nem kérhetnek a postai titok körébe tartozó információkat. A posta 
vezetője ügyeljen arra, hogy tárgyalásait, a feladat egyeztetéseket ténylegesen a pol�
gárőrség tagjaival végezze. A polgárőrség tagjainak igazolni kell tudni magukat (iga�
zolvány, jelvény). Nem engedhető meg, hogy arra illetéktelenek betekintést nyerje�
nek a posta tevékenységébe.

A postának naplót kell vezetnie a polgárőrök tevékenységével összefüggően. A 
naplóban rögzíteni kell a polgárőrség képviselőivel (név megjelölésével) történő 
egyeztetés időpontját és az egyeztetés tartalmát (mint kértünk, miben állapodtunk 
meg). Rögzíteni kell a polgárőrök által ellátott feladatok megtörténtét, az azzal 
kapcsolatos észrevételeket. Rögzíteni kell a polgárőröktől érkezett információkat, 
az ezek kapcsán kért rendőri intézkedéseket. A naplózás felesleges adminisztráció�
nak tűnik, de nem az. Mindig vissza kell tudni keresni az eseményeket, a történé�
seket. Fontos az is, hogy az esetenkénti értékelésnél konkrétumokkal tudjunk érvel�
ni. Ismétlem, a polgárőrök a posta kérésére végezzék feladataikat. Az irányítás nem 
adható ki a kezükből. Egyetlen külső szerv sem határozhatja meg a mi munkánkat.

Ha bármilyen negatív észrevétel lenne a polgárőrök munkájával kapcsolatosan, 
azt azonnal jelenteni kell az igazgatóság üzemeltetés-ellenőrzési osztályára, az 
ügyintézőnek telefonon, vagy írásban.

Bízom abban, hogy az együttműködés alapgondolata megfelelő megértésre talál 
mind a postások, mind a polgárőrség köreiben. Elvárom, hogy az utasítás szelle�
mében minden postán kellő gonddal kezeljék az együttműködés lehetőségét.

Budapest, 1998. január 5.
Képes András

hálózatüzemeltetési igazgatóhelyettes

HÁBORÚ
Hosszan tartó politikai csatározások után az 1867. febru �

ár 17-én kelt császári leirat elismerte az 1848-as törvények 
érvényességét, és helyreállította az alkotmányos kormány�
zást. Az újonnan kinevezett magyar kormány földművelés- 
, ipar- és kereskedelemügyi minisztere, Gorove István, 
1867. március 10-én lépett hivatalába, s azonnal megkezd �
te a tárgyalásokat Bécsben a tárcájához tartozó ügyekben.

Ezek közé tartozott a magyar posta önálló igazgatása is. 
A magyar postaügy sürgős rendezése legelőször is azt kí�
vánta, hogy olyan szakembert találjanak, aki -  a magyar 
viszonyokat ismerve -  sikerrel láthat hozzá az önálló pos �
taigazgatás megszervezéséhez.

Először a pesti kerület postaigazgatója, Brielmayer Máté 
volt a kiszemelt, minthogy azonban a poszt elfogadásához 
szükséges beleegyező nyilatkozatát a bécsi fölöttes hatósá�
gok véleményéhez kötötte, sürgősen más jelölt után néztek.

Volt egy alkalmas postaigazgató Nagyváradon -  Gervay 
M ihály—, aki habozás nélkül vállalkozott a nehéz, de na �
gyon szép feladatra. Kinevezése után nyomban rendeletet 
adott ki, amely a magyar posta új közjogi helyzetének 
megfelelően sok m indenben megváltoztatta a postát.

A rengeteg nehézség mellett leginkább az okozott gon �
dot, hogy az ország közbiztonsága hihetetlenül leromlott, 
ennek következtében a postai szállítás majdhogynem élet- 
veszélyes foglalatosságnak számított. A gyakori postarab �
lások és az utak katasztrofális állapota már a kezdet kez�
detén szinte m egoldhatatlan probléma elé állította a ha �
talmas energiával munkához látó új postavezetőt.

Az akkori Magyarország a betyárok, útonállók, rablógyil�
kosok valóságos eldorádójának számított, jóformán nem 
múlt el nap anélkül, hogy valahol meg ne támadtak volna 
valakit. Hírhedt rablóvezérek garázdálkodtak: Juhász A n d �
rás Somogybán, B abáj Gyuri Csongrádban, Macs- 
ványszky  a Bácskában, Rózsa Sándor pedig az Alföldön 
veszélyeztette a közbiztonságot. No és persze a többi lo�
vas és gyalogbetyár, akiknek a nevét megőrizte az emléke�
zet: B úza  Sándor, Modok Gergely, Kása Lehőcz István, 
Zöldág Gyurka, Virág Miska, Birgés Sándor, Kiskosár Vö�
rös Pista, Lépő Pali, Pap Bandi, Farkas K anász Jancsi...

A betyárballadák, a vásári ponyván árusított füzetes re �
gények a romantika ködével burkolták be a „szegénylegé�
nyek” működését, az igazság azonban sokkal földhözra�
gadtabb volt a történeteket sorozatban gyártó névtelen fir- 
kászok fantáziájánál. Primitív, kíméletlen gyilkosok garáz�
dálkodtak szinte akadálytalanul az utakon. Egy malacért, 
egy vásáron vett vég szövetért megöltek bárkit. Szó sem 
volt itt arisztokrata ősökkel dicsekvő „úri banditákról”, 
akik a gazdagokat megsarcolják, a szegényeket megsegítik.

A legszegényebb embertől képesek voltak az utolsó 
ktájéárját is elvenni, és ha nem adta szépszerével, máris 
villant a fejsze, eldördült a pisztoly vagy a puska.

Természetes, hogy a pénzt különösen nagy becsben tar�
tották a vármegyék által üldözött futóbetyárok, éppen 
ezért valóságos háborút folytattak a postajáratok ellen, 
nem kímélve sem a postások, sem a kísérő katonák, de az 
utasok életét sem.

Még a vonatok sem voltak biztonságban. Már 1868-ban 
kísérletet tettek a vasút kirablására, amikor Péteri és Kiste�
lek között egy akácfarönköt láncoltak a talpfákra. A moz�
dony azonban átgázolt a fán, a kísérlet kudarcot vallott.

Rózsa Sándor és bandája -  mert ők voltak a „kísérlete�
zők” -  azonban nem nyugodott bele a sikertelenségbe, 
rövidesen ismét próbálkoztak.

December 9-ére virradóra Péteri és Félegyháza között ki�
szedték a sínek csavarjait, és a közeli erődben félrehúzód �
va várakoztak. A mozdony lefutott a sínről, a szerelvény 
megállt.

A postavagon kecsegtetett a legnagyobb zsákmánnyal, 
de a sötétben eltévesztették. A közönséges málhakocsiba 
ugrottak be, ahol nem sikerült a várt javakat fellelniük. 
Természetesen az utasokat sem hanyagolták el, igyekeztek 
valamennyit megszabadítani az értékeiktől. Amíg a banda 
másik fele a postát kereste, néhány katonatiszt és bátrabb 
civil utas fegyverekkel megfutamították őket.

« <  A pisztolyos rabló elmenekült. A pénz a postán maradt. Május 13- 
Hős is lehetne a kisari posta vezetője, a 47 éves B. Gyuláné, aki nem en�
gedelmeskedett a hivatalba belépő fekete álarcos, pisztolyos, pénzt kö�
vetelő támadónak. {Új Magyarország, 1997. május 15.)

Sikertelen postarablás Olaszon. Meghiúsított egy fegyveres rablási 
kísérletet a postahivatal vezetője Olasz községben. (Baranya megye) 
{Magyar Hírlap, 1997. május 167)

Két postarablás, fél siker. A Hajdú-Bihar megyei Konyáron tegnap 
délelőtt kirabolták a postahivatalt -  jelentette debreceni tudósítónk 
...majdnem 800 ezer forintot vitt el. (Meglett a tettes és a pénz is.) {Nép- 
szabadság, 1997. május 167)

Postarablás tízezerért. Inárcs -  A jelek szerint mindössze tízezer fo�
rintra volt szüksége annak a postarablónak, aki fegyvert fogott P. György- 
né (41) és B. Lászlóné (41) pénztárosra, majd a bevételből a pénzt ki�
emelve motorra pattant, és elmenekült. {Blikk, 1997. május 167)

Postarablás játékpisztollyal. Pilisborosjenő -  Játékpisztollyal rabolta 
ki a postahivatalt az a két férfi, aki zárás előtt fogta „fegyverét” a négy 
postai alkalmazottra. Az 53 ezer forintos zsákmánnyal gyalog menekül�
tek. {Blikk, 1997 május 207)

Postarablás kempingkerékpárral. Telki -  A rabló komótosan érke�
zett a Fő utcai „egyszemélyes” postához, kempingkerékpárját pedánsan 
a falnak támasztotta, majd a hivatalba belépve közölte: Ez itten posta�
rablás! ...mindössze tízezer forint van a kasszában... zsebre vágta a 
pénzt, majd távozott. {Blikk, 1997. május 23.)

Rablás nappal. Tegnap délelőtt Vácott, a Nagymező utcában a nyug�
díjat szállító postáskisasszonyt megtámadta egy álarcos férfi... a rabló 
670 ezer forinttal elmenekült. (Mai Nap, 1997. május 24 )

Kék hírek. Szombaton délután fél 4-kor két 20-25 év körüli fiatalem�
ber csomagfeladás ürügyén ment be a XIV. kerületi Amerikai úton lévő

postahivatalba, majd az ott dolgozó alkalmazottakat egy fegyvernek lát�
szó tárggyal megfenyegették, és pénzt követeltek. Az egyik alkalmazott a 
riasztót megnyomta, ezért az elkövetők elmenekültek. (TV1 -  Nap-Kelte, 
1997. június 2. 730)

Újdombrád -  Motoros rablás. Kirabolták a postahivatalt a Szabolcs 
megyei faluban. Két bukósisakos ember arra kényszerítette az alkalma�
zottakat, hogy adják át a pénzt. A 700 ezer forintos zsákmánnyal a rab�
lók elmenekültek. (Blikk, 1997. június 11)

Megtámadták a pénzszállítót. Budapesten tűzpárbajt vívtak fényes 
nappal postarablók és biztonsági őrök a VI. kerületben. (VI. kerületi pos�
tahivatal: Király utca és Hegedű utca sarkán) Két férfi egy pénzszállító 
autót támadott meg és 4,5 millió forintot akart elvinni, a biztonsági őrök 
azonban ezt megakadályozták. A lövöldözés után a támadók egy hamis 
rendszámú kék Ladával menekültek el. (Kossuth -  Hírek, 1997. jú n iu s20. 
20.00)

Kirabolták a kézbesítőt. Négy bukósisakot viselő férfi tegnap (csütör�
tökön) délelőtt közrefogott és megelőzött egy 22 éves kézbesítőt a XVIII. 
kerület Madách Imre utcában. Fegyverrel elrabolták tőle a postás táská�
ját. Az okozott kár 800 ezer forint. A férfi szerencsére nem sérült meg. Az 
elkövetőket körözik. (TV1 -  Nap-Kelte, 1997. június 20. 6.00)

Kipucolták a postát. Majdnem egymillió forinttal távozott az a két 
baseballsapkás és napszemüveges férfi, akik tegnap délután négy órakor 
meglátogatták a Pest megyei Szada postahivatalát. (Mai Nap, 1997. jú �
nius 24 )

Kirabolt postások. Fényes nappal támadták meg őket. Cs-né, aki a 
perbáli nyugdíjasok pénzével indult a postahivatalból a faluba, betegál�
lományban van. Elképzelhetetlen dolog történt vele: fényes nappal ki�
rabolták. Egy nyúlánk, magas férfi volt a tettes, aki társával és egy lopott 
sárga Wartburggal járta a vidéket. A rabló nem teketóriázott, egyszerűen

letépte Cs-né válláról a postatáskát... a rablók félmilliós zsákmánnyal 
bevették magukat a perbáli erdőbe. (Népszabadság, 1997. július 1 ) 

Harcias postás. Budapest -  A rendőrség keresi azt a két húsz év kö�
rüli fiatalembert, aki a Kertész utcában megtámadott, majd gázsprayvel 
lefújt egy 43 éves postai kézbesítőt. Bár a 210 ezer forintot tartalmazó 
válltáskáját magukhoz ragadták a támadók, a postás nem hagyta magát, 
és megakadályozta a rablást. (Blikk, 1997. július 7)

Postarablás Tatán. Fegyveres postarablás történt hétfőn Tatán, a 4. 
számú hivatalban... 300 ezer forintot vittek el ... a Postán a dolgozókon 
és a rablókon kívül más nem tartózkodott. (Népszava, 1997. július 16) 

Postarablás Váncsorban. A Hajdú-Bihar megyei Váncsod községben 
délben kirabolták a postahivatalt, a két tettest és a fél millió forintos 
zsákmányt a rendőrség egy órán belül megtalálta. (Kossuth -  Késő esti 
krónika, 1997. július 15. 22.00)

Kiraboltak egy postást. A VIII. kerületben világos nappal kiraboltak 
egy postást. Ismeretlenek tegnap délben a Bérkocsis utca egyik bérházá�
ban leütötték a 38 éves férfit, és elvitték 300 ezer forintot tartalmazó kéz�
besítő táskáját. (Kossuth -  Reggeli Krónika, 1997. július 19. 5.00) 

Keresik a postabetörőket. A bajai kapitányság azt vagy azokat kere�
si, akik éjszaka a födémet megbontva bemásztak a bácsszentgyörgyi pos�
tahivatalba és megpróbálták a páncélszekrényt kinyitni, de a mackó el�
lenállt. (Kossuth -  Déli Krónika, 1997. július 20. 12.00)

Postarablás Tinnyén. Kiraboltak egy postást a Pest megyei Tinnyén. 
A fiatal kézbesítő csaknem 500 ezer forinttal indult útnak, hogy kikézbe�
sítse a nyugdíjakat. Egy mellette lefékező autóból kiszállt egy férfi, meg�
ragadta a táskáját és elkezdte húzni maga után. (Megj.: 20 éves kézbesí�
tőnőről van szó!) (Kossuth -  Hírek. 1997. Július 23. 11.00)

Postarablás. ...Ismeretlen elkövetők szerdán dél körül Pátrohán, a 
Szabadság úti postahivatalban az alkalmazottakat fegyvernek tűnő
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A POSTA ELLEN
Nem ez volt az első kísérlet a vasúti postarablásra, ezt 

megelőzően Szegeden a pályaudvaron rabolták ki a postát, 
majd a pályaudvar és a városi posta között közlekedő posta�
kocsit támadták meg és rabolták ki. A postakocsist és a kísé�
rő katonát agyonlőtték. Ezek után nem lehetett mást tenni, 
mint nyolc fegyveres kíséretében útnak indítani a járatokat.

A szükségessé vált fegyveresek járandósága 1868-ban 75 
ezer forinttal növelte a posta költségeit, és még így is ki�
lenc postarablás történt csak Szeged környékén, amelyek�
nek három postakocsis és két kísérő esett áldozatul. En�
nek következtében a kormány kénytelen volt a pénzes 
posták szállítását egy időre beszüntetni Szeged, Hód�
mezővásárhely, Dorozsma, Kecskemét és Kalocsa között.

Az ellenzék nem is hagyta ezt szótlanul a Parlament�
ben: „A korm ány a z  ország kellős közepéből egy enclavét 
kerekít ki, mely többé nem a mienk, hanem a zsiványoké. ”

Vegyük számba tehát a nagyobb támadásokat a Magyar 
Királyi Posta m űködésének kezdeteitől.

Alig cserélték ki a címtáblákat a magyar címerre, alig fes�
tették át a fekete-sárga postakocsikat és a postaládákat 
nemzeti színűvé, két ismeretlen rabló megtámadta az Örké�
nyi postát Dános és Irsa között. Elvittek 327 forintot, és va�
lamennyi levelet összetépték. A kísérők ezúttal megúszták.

A Krajova és Bukarest közötti postakocsi támadói nem 
voltak ilyen kíméletesek. Elkeseredett ellenállás után a 
nagy létszámú rablócsapat magához kaparintotta a szállí�
tott 35 000 forintnyi postapénztárt, és a valóságos tömeg�
mészárlás után a kocsis, a kísérő katona, valamint tizen �
két utas maradt holtan a helyszínen. Nem csoda, hogy az 
1868. március 25-én Pesten tartott postai szakértekezlet 
jegyzőkönyvébe is belefoglaltatott: „Folytatólag óhajtan �
dónak véleményezett a magas állam érdekében is, hogy 
olyan helyeken, ahol a postahivatalok nagyobb mennyisé �
g ű  pénzeket forgatnak, ha ott katonaság állomásoz, m in t �
hogy a véletlen kirablás által nem csak a postamester, ha �
nem nagyobb mérvben a z  állam is károsodhatik, a posta- 
hivatalok éjjel katonai őrizet alá helyeztessenek. Figyelem�
be véve a napirenden levő rablásokat, a katonai őrizet el�
rendelésével a magas állam nak a z  érdekében újabb költség 
sem o ko zta tik - pártolásra talált, s ennek kérvényileg leen�
dő  kieszközlése egyhangúlag elfogadott. ”

A postarablók azonban úgy látszik, nem  olvastak postai 
közlönyöket, mert a „háború” folytatódott.

A zombor-bajai levélpostát szállító postalegényt Gako�
va község közelében ismét útonállók támadták meg, s tu �
lajdonképpen nagyon kévésén múlt, hogy agyon nem lőt�
ték. A golyók ugyanis a postalovat találták el. A kincstári 
jószágból a gakovai kovácsmester hat, babszem nagyságú 
vasdarabot távolított el.

A szerencsés postalegénynek csak a kabátja bánta a he �
veny lövöldözést: a golyóütötte lyukakat azonban 
könnyebb volt befoltozni, mintha a bőrét lyukasztották 

r volna ki. A leginkább azért volt felháborodva mindenki, 
mert ez a támadás fényes nappal, utazók által járt orszá- 

. gúton következett be.
Pár nappal e támadás után a Kalocsáról kiinduló posta�

kocsit állították meg hajnalban Izsák és Kerekegyháza kö�
zött. A szállított pénzt -  pontosan 2842 forint 51 krajcárt -  a 
rablók elvették. A vizsgálat megállapította, hogy a hajnali or�
szágúton roppant viaskodás tanúja lehetett a felkelő nap.

A kísérő katona és a kocsis kezei között kitépett hajfür�
tök, m indenhol vér és csontszilánkok. A katonát tucatnyi 
késszúrás és baltaütés ölte meg, a kocsison lövések és szú�
rások nyoma, a fejét pedig szinte tökéletesen összezúzták.

Találtak egy harmadik halottat is. Kiderült, hogy a ko �
csi útközben felvett egy Kecskemétre igyekvő csizmadia�
legényt, akit a rablók szintén lelőttek. Elszenesedett holt�
testét a felgyújtott postakocsi maradványai között lelték 

f meg a pandúrok.
A Kecskemétről jövő postakocsi találkozott is a tettesek- 

kel, akik a második rablást már nem kockáztatták meg, se- 
r bes vágtában elmenekültek.

Ezután a rablás után oly nagy lett a félelem, hogy a pos �
takocsisok nagy része az éjjeli szolgálatot megtagadta.

És még mindig nem volt vége!
Szegeden lelőttek egy postalegényt, mert vonakodott 

átadni a szállított leveleket, majd a kisvárdai vásár idején 
rabolták ki a Kárászból jövő cariolt, a kocsist pedig nyom �
talanul eltüntették.

Rablás rablás hátán.
Megtámadták a Karánsebes és Orsóvá között közlekedő 

postakocsit is. Itt azonban a postások és az utasok együt�
tesen megfutamították a banditákat.

Következett a Garamberzence és Jálna közötti postajá�
rat. A postalegényt és kísérőjét leütötték, és elvitték a szál�
lított értékeket.

A Torontál megyei Melence közelében ekevassal verték 
agyon a postalegényt. Egy Kevrecsán nevű helybeli gaz�
dálkodó és cinkosai a rablógyilkosság ideje alatt a Török �
becse felől érkező másik postát is lesték, de a kísérők a 
rossz időnek köszönhetően -  megálltak Melencén -  meg�
menekültek.

A gyilkosokat hamarosan elfogták, annak köszönhető �
en, hogy volt közöttük egy őrtállással segítő suhanc, aki 
később nem  tudta tartani a száját.

A kiszombori kocsmában karácsony előtt megjelent egy 
fiú, és bort kért. A kocsmáros, akinek már tartozott a le�
gény régebbről, vonakodott adni, előbb a tartozás meg�
adására szólította fel. A kései vásároló ekkor kivett a zse�
béből egy megtömött bőrtárcát, és dicsekedni kezdett a 
pénzével. A kocsmáros hozta a bort, Bállá Jancsi pedig -  
így hívták a legényt — még kölcsönt is ajánlott, 150 forin�
tot. Iddogálás közben elmesélte, hogy azért van ilyen sok 
pénze, mert kirabolták a postát.

Titokban táviratoztak a közeli rendőrbiztosnak, aki még 
azon éjjel megérkezett. Hajnalban elfogták a többi tettest 
is. Szabó Pál és Taragó Pál kiszombori lakosokat, Sós 
György csőszt. Hamarosan a bandavezér Kevrecsánt is 
vasra verték. A viszgálat részletesen megállapította, mi tör�
tént, és nem  is húzták tovább az időt: valamennyi banda �
tag akasztófán találta magát.

A tarthatatlan állapotokon most már változtatni kellett. 
Ez volt a feladata gróf Ráday G edeon királyi biztosnak, 
aki hihetetlen eréllyel látott m unkához, hogy a betyárvi�
lágot felszámolja, az útonállókat m ielőbb akasztófára jut�
tassa, és lehetővé tegye az utakon való közlekedés zavar�
talanságát, a kereskedők és a posta biztonságát. Amíg 
azonban siker koronázta fáradozásait, történt még egy s 
más...

Dvorák -  Rákóczi

Igencsak aktuális könyv jelent meg a napokban. Címe: 
Postarablók. A szerzők - Dvorák Ede és Rákóczi Margit - 
tulajdonképpen nem tettek mást, mint az évszázadok óta 
divatszakmának számító foglalkozás legkiem elkedőbb 
„egyéniségeit” mutatták be.

A könyv azonban nem csak rövid összefoglalót ad az 
„ősidőkről”, hanem a Magyar Királyi Posta 1867-es megala�
kulása utáni idők rémtörténeteit is tartalmazza. Megtudjuk 
többek között, hogyan áll bosszút az anyós, ha nem sze�
retik, miként viseltek háborút a posta ellen a múlt századi 
kegyetlen betyárok és hogyan sikerült hidegre tenni őket.

Amikor nem régiben sajtótájékoztatón bem utatták a 
könyvet és a szerzőket, megtudhattuk, hogy a posta több 
mint százmillió forintot költ évente a biztonságra, és saj�
nos azt is, hogy a rablók ennél jóval többel károsítják meg 
a Magyar Postát, pontosabban bennünket. Bármennyire 
sokat tesz is a cég vezetése a postásokért, úgy tűnik, csak 
a rablók önmérséklete menti meg őket. A posta és a pos �
tások elleni bűncselekmények száma sajnos nem csökken. 
Remélhetőleg majd az hoz gyökeres javulást, ha a kész�
pénzforgalom csökken, ha az emberek többsége csekken 
kapja meg a pénzét és intézi pénzügyeit. Igenám, de ez 
csapda: akkor csökkenni fog a kézbesítők bére is.

(Udvarhelyi)

A cikk az említett könyv egy fejezete, a képek egy korábbi 
bem utatón készültek.

« <  tárggyal az aznapi 780 ezer forint bevétel átadására kényszerítették, majd 
a helyszínről elmenekültek. {Új Magyarország, 1997. augusztus 8 )

Nagyon peches rablók. Kéthetes nyomozás után elfogták azt a há- 
i rom huszonéves fiatalembert, akik a XXL kerületben fegyverrel fenyege- 
f tőzve sikertelenül próbálták kirabolni a pénzespostást. {Blikk, 1997. au �

gusztus 8 )
Postarablás Atkáron. Kirabolta a Heves megyei Atkár község posta- 

hivatalát szerdán délelőtt három férfi, akik fegyverrel kényszeritették a 
fiók alkalmazottait a kasszában található félmillió forint átadására. {Ma�
gyar Nemzet, 1997. augusztus 14)

Rablók pénzközeiben. Jászberényben hétfőn reggel egy ismeretlen 
férfi személygépkocsijával szándékosan elütötte J. Vendel 44 éves postai 

, kézbesítőt, majd a kocsiból kiszállva elrabolta a kézbesítő táskáját 700 
ezer forinttal együtt. A postás viszonylag könnyebb sérüléseket szenve�
dett. {Új Magyarország. 1997. augusztus 2 7 )

Rablási kísérlet. A Szolnok megyei Kuncsorbán hétfőre virradóan egy 
betörő behatolt a postahivatalba, ahol megpróbálta a számkombinációs 
páncélszerkény feltörését, ám kisérlete csődöt mondott. {Új Magyaror�
szág, 1997. augusztus 27 )

Postarabló kudarca. Fegyveres rabló támadt a kallói postára, ám a fé- 
| nyes nappal indított ostrom befuccsolt. Az álarcos banditával ugyanis a 

postáskisasszonyok egyszerűen nem voltak hajlandók szóba állni. 
(Megj.: a rablás időpontja nincs benne a cikkben!) {Mai Nap, 1997. au �
gusztus 27)

Gyalogosan távozott a postarabló. Kirabolták a postahivatalt kedden 
délután fél kettőkor a Veszprém megyei Márkon. Egy álarcos férfi fegy�
vernek látszó tárggyal megfenyegette az alkalmazottat és a készpénz át�
adására kényszerítette. Több mint százezer forintot vitt el. {Népszava, 
1997. augusztus 21)

Ismeretlen férfit keres a rendőrség. Az ismeretlen férfi Dombóvá�
ron a postahivatalban hamis belföldi postautalvány segítségével próbál�
ta meg pénzt felvenni. A fiatalember a veszélyt érezve az általa hamisí�
tott személyigazolványt hátrahagyva elmenekült. {TV1 -  Hívószámunk 
107, 1997. augusztus 18. 21.15)

Kidobta a rablót a postáslány. Szálka -  fegyveres rablót zavart el a 
kisközség postáján dolgozó W. Henrietta. {Blikk, 1997. augusztus 23 )  

Nem rabolt az álarcos. Álarcos férfi lépett be tegnap délelőtt a káliói 
postahivatalba, kezében egy fegyvernek látszó tárggyal. A pultnál azon�
ban hirtelen sarkon fordult és távozott. {Magyar Nemzet, 1997. augusz�
tus 23)

Kirabolt postás. Bajna -  Kora reggel rabolta ki két férfi Zs. Antalt, a 
falu postását. A rablók félmilliós zsákmánnyal menekültek el. {Blikk, 
1997. augusztus 25)

Ha péntek, akkor postarablás. A múlt pénteken a káliói postát, azt 
megelőzően a nagyoroszi takarékszövetkezetet, most pénteken pedig a 
nézsai postát rabolták ki Nógrád megyében. Tegnap dél körül két álar�
cos hatolt be a nézsai hivatalba, fegyvernek látszó tárggyal fenyegetőz�
tek. A megrémült pénztárosnő azonnal kipakolt 400 ezer forintot, amivel 
a rablók eltávoztak. {Magyar Nemzet, 1997. augusztus 30 )

Krimi a várban. Filmforgatáshoz illő jelenet tanúi lehettek Sárváron 
mindazok, akik végignézték egy román tolvaj sikertelen menekülését. ... 
A helyi postahivatal előtt megállt egy román rendszámú Dacia, amelyből 
két férfi szállt ki... {Mai Nap, 1997. szeptember 11)

Ismét rabolt a whiskys. Tegnap délután egy ismeretlen férfi kirabol�
ta a Budapest IX. Kerület Soroksári út 48. szám alatti 92. számú postahi�
vatalt. Mintegy 300 ezer forintot zsákmányolt. {Népszava, 1997. szeptem�
ber 13)

Postarablás Vácszentlászlón. A vácszentlászlói postahivatalban egy , 
álarcos rabló fegyverrel megfenyegette a két alkalmazottat, és 190 ezer fo�
rintot, valamint 30 forint értékben sorsjegyet vitt magával. {Új Magyaror�
szág, 1997. szeptember 13)

Postarablók. Két álarcos férfi lépett csütörtökön a tahitótfalui posta- 
hivatalba, fegyverrel megfenyegették a helyiségben dolgozó alkalmazot�
takat, majd kinyittatták velük a páncélszekrényt. Később a mellékhelyi�
ségbe terelték a rémült hölgyeket, így akadálytalanul vihettek el 350 ezer 
forintot. {Kurír, 1997. szeptember 27)

Három perc alatt egymillió forint. Több órán keresztül ácsorgott a 
fiatalember tegnap a csepeli 3- számú Posta előtt a Szent István úton, 
mielőtt akcióba lendült. Kivárta a kellő pillanatot, amikor egy árva lélek 
sem volt a hivatalban, s egy nagy hangtompítós pisztolyszerű tárggyal fe�
nyegetőzni kezdett. A többi már ment mint a karikacsapás. {Mai Nap, 
1997. szeptember 27)

Pusztarabló. Hétfőn délután a Békés megyei Pusztaottlakán egy pos�
tarabló fekete harisnyával a fején, fegyvernek látszó tárggyal lépett a hi�
vatalba, s követelte a bevételt. A postáskisasszony a „kedves” kérésnek 
nem tudott ellenállni, s 300 ezer forintot átadott neki. {Kurír, 1997. ok�
tóber 1)

Postarablók. Pisztollyal a kezében lépett hétfőn a dombrádi postahi�
vatalba két férfi. Miután megfenyegették az alkalmazottakat, egyszer a le�
vegőbe lőttek, majd 3 millió 700 ezer forintot vittek el. {Kurír, 1997. ok�
tóber 1)

Hét óra alatt elfogták a hétszer már elítélt postarablót. Nem mondha�
tó szerencsés bűnözőnek a budapesti H. R., aki szeptember 2ő-án a Tol�
na megyei Sárszentlőrincen két társával kirabolta a postát... a tettesek 
650 ezer forinttal távoztak. {Népszava, 1997. október 6 )  X



POSTÁS DOLGOZÓ1 0 «  RABLÓJÁRÁS

: «  Kilencmilliós postarablás. Több mint 9 millió forint volt a zsákmá�
nya annak a két postarablónak, aki tegnap este kirabolt a XIII. Kerületi 
Fiastyúk utcai postahivatalt. A két 17 év körüli támadó közvetlenül zárás 
előtt érkezett a hivatalba, ahol a kezükben lévő fegyverrel követelték a 
bevétel átadását. A nagy összegű zsákmányon kívül magukkal vitték a 
biztonsági őr fegyverét is. Személyi sérülés nem történt. {Magyar Hírlap, 
1997. október 7.)

Elfogták a kesztölci postarablás tetteseit. Összehangolt nyomozás 
eredményeként sikerült elfogni a kesztölci postarablás két elkövetőjét, 
tudtuk meg a Nógrád és Komárom Esztergom megyei rendőrkapitányság�
tól. Az álarcosok közel 1 millió forintot tulajdonítottak el a Postáról, az 
ott dolgozó két alkalmazottat pedig a hátsó raktárba zárták. CD T V - Hír�
adó, 1997■ október 6. 2335)

Többmilliós postarablás. Egy éven belül másodszor rabolták ki teg�
nap este a XI. kerületben a Kérő utcai postahivatalt. A rablók közvetle�
nül zárás előtt érkeztek a hivatalba, és fegyverrel kényszerítették az alkal�
mazottakat a napi bevétel átadására. A két álarcos férfi több millió forin�
tot vitt magával. {Magyar Hírlap, 1997. október 14.)

Postarablás Bánhalmán. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Bánhal�
mán tegnap szintén kirabolták a postahivatalt: 13 óra után néhány perc�
cel két álarcos férfi berontott a postára és egy fegyverrel arra kényszerí�
tették az ott dolgozót, hogy adja át a napi bevételt, kb. 1 millió forintot. 
{Magyar Nemzet, 1997. október 157)

Postarablás Nógrád megyében. Pisztollyal a kezében lépett be tegnap 
dél körül a Nógrád megyei Dorogházán a postahivatalba egy ismeretlen 
személy, s pénzt követelt. A postahivatal vezetője nem állt kötélnek. Azt 
mondta: nincs pénzünk! Az álarcos azonban a kassza fiókjából kihúzott 
százezer forintot, majd a levegőbe lőtt egyet és távozott. {Magyar Nemzet, 
1997. október 75.)

TÖBB, MINT HÁLÁTLANSÁG

Erre a tettre a primitív szó enyhe kifejezés -  mondja Ba�
kos Pál rendőr őrnagy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitány�
ság vizsgálója, aki két nap óta nem  aludt, hiszen most ép �
pen egy csecsemőgyilkosság tetteseit keresi, mégis kötél�
nek állt, hogy a Postás Dolgozónak nyilatkozzon. — Előre 
kitervelték a bűncselekményt. Jogi minősítése, hogy külö �
nös kegyetlenséggel, brutális módon, nyereségvágyból el�
követett rablás és emberölési kísérlet. Nyilvánvaló, hogy 
meg akarták ölni, nehogy tanúskodhassék. A legmegdöb�
bentőbb az, hogy ez a postásasszony rengeteg szívességet 
tett a cigánytelepen élőknek, köztük ennek a négy elkö �
vetőnek is.

-  M ennyi idő alatt fogták el a tetteseket?
-  11 és fél 12 között indultunk forrónyomon és délután 

3-kor már képben voltunk. 14 cigányembert hallgattunk 
ki, számoltattunk el, köztük volt a 4 alaposan gyanúsítha�
tó.

-  Bevallották bűnüket?
-  Akkor még nem, de azóta négyből ketten beismerő 

vallomást tettek.
-  N ehéz volt a nyomozás, vagy csak egyszerű rutinfela �

dat volt?
-  Nem volt rutinfeladat. Nagy segítséget jelentett, hogy 

az ercsi rendőrőrs munkatársai segítettek. Jól jött helyisme�
retük. Végeredményben ennek köszönhető, hogy a gya�
núsítottakat hihetetlenül gyorsan elkaptuk.

-  M int vizsgáló, Ön sok üggyel foglalkozik. Mi volt ebben 
a z  ügyben a legtanulságosabb?

-  Felháborító, hogy egy olyan embert bántottak, vertek 
véresre, aki csak jót tett. Úgy tűnik egyre több az olyan 
em ber az országban, aki a hála szót nem ismeri.

A  PO STÁS VÉDTELEN?

-  Nagyon nehéz a cigányoknak kézbesíteni -  kezdi 
Harsányi Györgyné, az ercsi postahivatal vezetője, amikor 
a tragikus napról és következményeiről kérdezem. -  Nem 
értem, még pénzt is adott kölcsön ezeknek. Szegénynek 
nem volt szerencséje, hiszen hogyha az a néni, aki a 
nyugdíját várta, előbb néz be az elnéptelenedett utcába, 
talán jelenlétével is megakadályozhatta volna a durva 
támadást. így csak a vértócsát és az elhagyott hírlapszaty�
rot látta, meg a véres lécet. A rablók a tehetetlen, össze �
vert asszonyt behurcolták az út melletti kis erdőbe, s ott 
magára hagyták. Elmenekültek. Az biztos, hogy előre el- 
tervelték a rablást, tudták hol és mikor követik el. Erzsiké 
férje, aki gyakran elkísérte nyugdíjkifizetéskor feleségét, 
most nem ment el, azt monda később nekem: De kár, 
hogy nem mentem vele.

-  A többi kézbesítő m it szólt a z  ügyhöz?
-  Félnek, és én is félek. Képzelje el azt az érzést, hogy 

szegény Erzsikének a fejéből nem látszott semmi, csak a 
vér. Az ő véres tollával írtam alá a jegyzőkönyvet. Eddig is 
tudtuk, hogy a rablótámadás benne van a pakliban, de 
mégis m egdöbbentett ez a kegyetlenség. Sajnos, akár- 
menynyi támadás ér bennünket: a postás védtelen.

Bankrablások. Fél négykor az éppen záró mezőkövesdi 2. számú 
postahivatalba egy a fején harisnyát viselő férfi lépett be és fegyvert sze�
gezett az alkalmazottakra. A hivatalban 200 ezer forintot zsákmányolt a 
rabló. {Népszabadság, 1997. október 161)

Bukósisakos rabló. Az érdi postahivatalban csütörtökön délben 
megjelent egy bukósisakos, napszemüveges férfi. Betörte a térelválasztó 
üveget és 30 ezer forintot rabolt el. {Népszava, 1997. október 18.)

Megtámadtak egy kézbesítőt Az utóbbi időben szinte naponta éri 
támadás a postás kézbesítődet. A hét elején több postás táskáját próbál�
ták közlekedési eszközökön kivágni. Tegnap a Murányi utca 38-as szá�
mú ház kapualjában ütötték le a kézbesítőt.... nem vesztette el eszméle�
tét, segítségért kiabált. A járókelők elfogták a támadót. {TV1 -  Nap-Kel�
te, 1997. október 17. 6.00)

Újabb postarablás történt a fővárosban, a tettes fél milliót vitt el. A 
rabló este ment be a csillaghegyi postahivatalba, egy fegyvernek látszó 
tárggyal földre kényszerítette az ott dolgozókat és mintegy 500 ezer fo�
rintot vett magához, majd egy lopott autóval távozott. (Kossuth -  Hírek, 
1997. október 21. 23.00)

Újabb postarablás. Budapest -  Két ismeretlen rablót keres a rendőr�
ség, akik szerda délután fél négy körül, a XV. kér. Pestújhelyi út 31. szám 
alatt lévő postahivatalban -  harisnyával a fejükön -  fegyverrel kénysze�
rítették az alkalmazottakat a bevétel átadására. -  25 ezer forint készpénzt 
sikerült zsákmányolniuk. {Blikk, 1997. október 24.)

Megijedt a rabló. Hernád -  Fekete sísapkából készített álarccal köve�
telt pénzt az e heti első postarabló, de Zs. J-né főpénztáros nem ijedt 
meg pisztolyától, ezért támadója üres reklámszatyorral szaladt el. {Blikk, 
1997. október 30.)

Elmenekült a postarabló. Pisztolynak látszó tárggyal verte be isme�
retlen tettes a hajdúszoboszlói kisposta ablakát s pénzt követelt. Miután

„N E M  H A R A G SZ O M , CSAK A N N Y IR A  BÁNT"

A tragédia után másfél hónappal kerestem meg G alam bo- ' 
si Andrásnét ercsi otthonában. Előbb nem  lehetett vele 
beszélni, mert nem volt „kihallgatható állapotban”. Ah�
hoz képest, hogy az orvosa 2%-nyi életesélyt adott neki, 
viszonylag jó állapotban találtam. Még ágyban feküdt, be �
széde egy kicsit vontatott volt, kicsit gyengécske ez az 
asszony. Nagyon jól esett neki, hogy a Budapest-Vidéki 
Igazgatóság TSZB titkára, Körösztös Teréz és munkatársa . 
Lukács Ildikó  ÜT elnök nemcsak részvétüket és kedvessé�
güket vitték a szomorú házba, hanem a szakszervezet 
anyagi segítségét is. Egyébként segítségben nem volt hi�
ány, hiszen a Budapest-Vidéki Igazgatóság azonnal utalt 
pénzt a bajbajutott házaspárnak, sőt amíg az asszony kór- 1 
házban volt Galambosi András utazási költségeit is fedez- „ 
ték.

Galambosi Andrásné egyesített kézbesítő m ásodszor 
született. 43 éves. Van egy 22 éves fia és 20 éves lánya. 
Férje rokkantnyugdíjas. Az asszony 1973-ban k e r ü lt , 
a postához, jobb híján, h iszen  a faluban m ás munka- 
alkalom nem igen volt. A hivatalvezető szerint „Galam�
bosiné m egbízható, jó dolgozónak tekinthető, m unká�
jában pontos, pénzkezelése tiszta. Körzetét tekintve 
sajnos a lakosság erősen  vegyes. A cigánycsaládok  
90%-a az ő  körzetében lakik.” ,

-  Történt-e a z  évek során különleges esemény kézbesítés 
közben, megtámadták-e, kérdeztem a z  asszonyt.

-  Nem, soha. Olyan persze volt, hogy viccelt egy ci-4 
gány, hogy lespréz, erre én azt mondtam neki: Ide figyelj, 
fiam, ne bántsál, inkább odaadok mindent, ami nálam* 
van. Nekem 2 gyerekem van fel kell őket nevelnem. Erzsi-* 
ke néni, nyugtatott meg a roma, csak vicceltem. Én is* 
viccnek vettem. Álmomban sem gondoltam volna, hogy, 
ezek, akikkel mindig csak jót tettem, ilyen piszkos munkát 
végeznek velem.

-  Milyen kapcsolatban volt a cigányokkal? Valóban ne �
héz közöttük kézbesíteni?

-  Hogy őszinte legyek nagyon nehéz. Talán azért fogadott, 
el a többség, mert én soha nem tettem különbséget cigány« 
és nem cigány között. Ugyanúgy bántam velük, mint a ma-J 
gyarokkal. Ha valamire megkértek, megcsináltam. Ezért is* 
bánt, hogy megtámadtak. Bejártam a lakásukba, szinte csa�
ládtag voltam sok helyen. Kicsit sajnáltam őket. Nézze, ott, 
van az a sok gyerek, nehezen élnek. Úgy, hogy én ott segí-» 
tettem, ahol tudtam. Levelet vittem, kiharcoltam a családit" 
több cigánynak. Aztán, hogy mondjam magának, ott inkább' 
a nők viszik a prímet. Tehát nem úgy, mint a magyar csalá�
doknál, hogy a férfi dolgozik és a családot eltartja. Ott in-s 
kább a nők dolgoznak. Bármit csinálni kellett, mindig a, 
nők. Ők voltak a beszerzők, ők tartották fenn a családot. A* 
férfiak meg csak olyan kényelmesen élnek. Mindig a nőknek* 
kellett gondoskodni, hogy minden meglegyen.

-  Igaz, bogy a cigányok között a z  a z  értékrend, hogy a 
mások tulajdona nem szent, a z t nyugodtan el lehet venni?, 
Vagy ez  csak kitaláció?

-  Nézze, tény és való és köztudott, hogy a cigányság je-* 
lentős része lop.

-  M inden cigány lop?

kérését megtagadták, pánikszerűen elmenekült a helyszínről. {Magyar 
Nemzet, 1997. október 301)

Postarablás. Zalaegerszegen a postahivatalban szerdán a déli órákJ 
ban egy álarcos férfi pisztollyal megfenyegette az alkalmazottat, az az�
napi bevétel átadására kényszerítette őket, majd 211 ezer forinttal elme�
nekült. {Kurír, 1997. október 31 )

Postabetörők. Átány -  Csornád -  A hevesi község postájának riasztó- 
berendezését megrongáló betörő a falból kifeszített páncélszekrényből 
600 ezer forint értékű telefonkártyát vitt el.

Telefonkártyákat és sorsjegyeket zsákmányolt -  275 ezer forint érték�
ben -  a Pest megyei Csornád község postájába behatoló, miután lángvá�
góval sikerült kinyitnia a páncélszekrényt. {Kurír, 1997 november 7.)

Rablásl kísérlet Soroksáron. Zárásra készültek a soroksári postahiva�
tal dolgozói, amikor megjelent egy férfi és késsel fenyegetőzve vissza- 
kényszerítette őket a hivatalba. A támadó pénzt követelt, azt azonban 
már korábban elszállították, a rabló végül üres kézzel távozott. (Népsza�
badság, 1997. október 3 1 )

A mackó erősebb volt. Egyházaskozár -  Betörő járt hajnalban a pos�
tán, de a 3 milliónyi értékpapírt és közel félmillió forint készpénzt rejtő 
páncélszerkényt nem sikerült felnyitnia. {Blikk, 1997. november 5.)

Újrázó postarablók. Fegyveres-álarcos rablók szorgoskodtak Csepe�
len. Idén már harmadszor fosztották ki a csepeli 3-as számú postát. Zsák�
mányuk az első becslések szerint 200 ezer forint lehet.

Újpalotán a Nyírpalota utca 1-ben lévő postahivatalba rontott be egy 
álarcos fegyveres férfi, aki 300 ezer forintot vitt magával. {Kurír, 1997. no�
vember 81)

Leütöttek egy pénzespostást. A minap Budapesten leütöttek egy pén�
zespostást. A táskájában lévő 800 ezer forintnak nem esett bántódása. 
{Kossuth -  Szemle, 1997. november 8. 18.25) X



-  Háát... nem. Náluk is van egy lecsúszott réteg. Persze 

élnek rendes cigányok is, akik gyönyörű szép lakásban 

laknak, adnak magukra, meg a környezetükre is, de ők na �

gyon kevesen vannak.

-  Azonkívül, hogy m ajdnem agyonverték, a z  eset előtt 
meghálálták Önnek a segítséget?

-  Igen, igen. Volt olyan cigányasszony, aki a lányának te�
kintett. Mindig azt mondta: leányom. Nem is volt velük tu�
lajdonképpen semmi bajom. El akartam jönni a postától, de 
nem a cigányok miatt, hanem mert az utóbbi években na �
gyon nehéz volt a munka. Egy évvel ezelőtt fel akartam 
mondani és akkor a cigányasszonyok mentek a hivatalve�
zetőhöz és könyörögtek, beszéljen le erről. És hát akkor azt 
mondták a cigányok a hivatalvezető asszonynak: Piroska 
ne engedjétek el az Erzsikét. Mert az Erzsiké olyan, mintha 
a testvérünk lenne. Tehát ennyire ragaszkodtak hozzám, hi�
szen 11 éve jártam közéjük. Ez nagyon jól esett... akkor.

-  Érez gyűlöletet most a cigányokkal szemben?
-  Nem. Nem. Most sem haragszom rájuk, csak annyira 

bánt. Annyira fáj, hogy ezt csinálták velem. Szinte mind�
egyikükkel baráti viszonyban voltam, ismertem a családi 
életüket, mit csinálnak a gyerekek, a férjek, a feleségek, 
szóval mindent és ezért fáj, hogy megtámadtak. Hát ezek �
nek én mindent elintéztem.

-  Emlékszik a támadás napjára?
-  Egyáltalán nem, már arra sem emlékszem, hogy be �

mentem dolgozni... Semmire.
-  Am ikor megtudta, hogy azok tám adták meg, akikkel 

jó t tett, mi volt a z  első gondolata?

-  Fájt, hogy éppen ők. Mind a négynek segítettem. 
Egyiknek a családit a Társadalombiztosításnál, a másik �
nak az anyakönyvi kivonatot intéztem, a harmadiknak a 
nyugdíjat. Rengeteg levelet írtam. Volt egy család, ahol a 
két gyereknek állandóan dolga volt a rendőrséggel: lop �
tak, betörtek. Az óvodába is ők törtek be. írtam az érde �
kükben, hogy nehéz körülmények között élnek, engedjék 
haza őket. Kérvényeket írtam... és látja, mégis. — Az 
asszony a könnyeit törölgeti, várni kell még újból meg�
nyugszik és beszélni tud.

-  Nem tudom magának elmondani, mennyire fáj, amit 
csináltak... Ha felépülök, elmegyek közéjük és olyan bal�
hét csinálok... Megkérdezem tőlük, miért tették? Miért? 
Azért a papírért? A pénzért? Elvihették volna, ilyen csúnya 
munka nélkül is. De így tönkretenni?! Egy életre?!

-  Vissza fog m enni dolgozni?
-  Nem tudom.
-  Nem fél?
-  Félni nem félek... Én állítom magának, hogy itt ezek �

ben a cigányokban valami kikattant. Ezek valami lökött 
cigányok.

-  Megbocsát nekik?
-  Megbocsátani?! Nekik? Azt nem!
-  Ugye hallotta, hogy a z  egyik orvos szerint alig volt esé�

lye a z  életbenmaradásra? Ön nagyon erős asszony.
-  Ezt mondták a kórházban is, amikor magamhoz tértem 

az intenzíven. Alig láttam valamit, mert a látásom is tönk �
re volt. Nézegettem ide, nézegettem  oda, homályosan lát�
tam csak. Azt kérdezgettem, hol vagyok, ki vagyok? S ak�
kor egy hosszú időnek kellett eltelni, hogy rájöttem, én 
postás vagyok. Éjszaka újra álmodtam az életem. Ott jött 
vissza, ki vagyok, mi vagyok. Olyan erős volt az álom, 
hogy amikor felébredtem, mindenre emlékeztem.

-  Fájdalmai voltak?
-  Nem emlékszem semmire. Amikor magamhoz tértem a 

fejem nagyon vitt. Nehéz volt a fejem. Amikor felálltam, 
azt hittem hasraestem, még most is bizonytalanul járok. 
Még mindig nehéz a fejem. Csak az bánt, hogy a hivatal- 
vezető asszony elvette a kulcsomat a postához1. Hát miért? 
11 éve nálam volt, nem értem. Már nem bízik bennem? 
Teljesen kivagyok1 a postából záfva? •> iö t c ik i' >o ,-.

-  Ha m ár itt tartunk, hogyan viselkedtek a kollégái a 
támadás után?

-  Nagyon szépen. Azonnal kaptunk anyagi segítséget az 
igazgatóságtól és a szakszervezettől is. Úgy hallottam, se �
gélyt gyűjtenek nekünk. Eddig minden kiadásunkat térí�
tették, ami a betegséggel kapcsolatos.

-  Mennyibe kerül egy ilyen támadás?
-  Nehéz ezt kimutatni, veszi át a szót a férj, m indenfé �

leképpen ráfizetés. Nézze, azt semmiféle kártérítéssel nem 
tudják elfeledtetni, mit éreztem, amikor megtudtam, hogy 
megtámadták a feleségemet. Nem tudhatják milyen volt, 
amikor megláttam ott, véresen. Annyira összeverték, hogy 
csak a kezéről ismertem meg. Szörnyű volt. Én rokkant- 
nyugdíjas vagyok, 21 ezer forinttal már másfél éve. Az ő 
keresetéből éltünk, mert az enyém elmegy a rezsire.

-  Milyen kárpótlást várna a postától, mert hogy a z  elkö�
vetőktől nem kap, a z  biztos.

-  Nem tudom. Most még nem. Nekem az lenne a legfon�
tosabb, hogy ő rendbejöjjön. Mert már semmi nem biztos. 
Lehet, hogy közbejön valami komplikáció. Az orvosok is

azt mondják: várjunk, várjunk, várjunk, majd csak alakul 
valahogy.

-  Hogy értesült a tragédiáról?
-  Úgy, hogy a főnökasszony telefonált. Be a kocsiba. 

Tűz... Hát aztán a látvány... az borzalmas volt... Nagyon 
hálás vagyok Várföldi Tamás doktor úrnak, a mentősök �
nek és az ápolóknak, akik visszahozták az életbe.

-  Ön visszaengedi a feleségét a postára?
-  Nézze, nincs miből megélnünk. Ha az egészsége en �

gedi és vissza akar menni, akkor minden további nélkül.
-  És Ön -  fordulok az asszonyhoz -  visszamegy a pos �

tára?
-  Nem megyek vissza, én már belefáradtam. Sok volt ez 

a 11 év. Belefáradtam.
-  És m ihez kezd?
-  Egyelőre itthon maradok, aztán majdcsak lesz vala�

hogy. Nem tudom, de én a postára vissza már nem me�
gyek. Ezt én mégegyszer nem reszkírozom meg, hogy le�
üssenek. Volt itt a munkaügytől egy férfi és azt mondta: 
kérhetek a postán másik körzetet. Na most, kérdem én ma�
gától, még öt kézbesítő van. Én most melyik kézbesítőt 
túrjam ki, melyiket küldjem a cigányok közé?

-  Mennyiért kockáztatta a z  életét?
-  Havi huszonhétért. Ebben benne van m inden... a le�

ütés is. Tudja, az egészből az maradt meg leginkább az 
emlékezetemben, hogy amikor magamhoz tértem, ott volt 
egy fiatalember és azt mondta: Erzsiké néni! A z  Isten áld �
ja  meg! Ilyen élniakarást én még nem láttam.
Fotó: Andó Csaba Udvarhelyi András

í( Bombával fenyegettek a motoros postarablók. Soltvadkert -  Motor- 
kerékpárral érkeztek, és csaknem kétmillió forintos zsákmánnyal távoz�
tak azok a postarablók, akik a -  rendőrség épületétől kétháznyira lévő -  
helyi fiókot látogatták meg. (Blikk. 1997. nNovember 14!)

Elfogták a rablót. Nem jutott messze zsákmányával az a rabló, aki teg�
nap délután fosztotta ki a budapesti XII. kerületi Pihenő utcai postát. A 
férfi arra kényszerítette a hivatal két alkalmazottját, hogy adja át neki a 
pénztárban levő több mint 650 ezer forintot, majd menekülőre fogta a 
dolgot... a helyszín közelében elfogták a budapesti postarablót. (Kos�
suth -  Hírek, 1997. november 15. 11.00)

Betörő a postán. Alsószentiván -  Hetvenhatezer forint értékű érték�
papírt lopott el az a betörő, akinek hajnalban sikerült bejutni a postahi�
vatal épületébe és ott feltört egy Botond típusú páncélszekrényt. (Blikk, 
1997. november 17!)

Betörő a postán. Újlengyel -  Betörő járt hajnalban a postahivatalban, 
és két páncélszekrényt felfeszítve 484 409 forintot lopott el. (Blikk, 1997. 
november 19!)
' Kiraboltak egy postát Békéscsabán. Tegnap este zárás előtt negyed 
órával két álarcos férfi jelent meg Békéscsabán a lencsési lakótelepen lé�
vő Féja Géza téri postahivatalban... a két álarcos fegyveres postarabló 
mintegy 1 millió 200 ezer forinttal távozott. (Kossuth -  Déli Krónika, 
1997. november 20!)

Pénz helyett leveleket zsákmányoltak. Budapest IV. kér. -  A Galopp 
utcai postahivatal előtt ugyanis tegnap este 8 óra után két fegyveres fér�
fi támadta meg a csomagszállító gépkocsiban tartózkodó alkalmazotta�
kat. Az autó csomagterébe zárták őket, majd egy üres pénzeszsákot és 
három levelekkel megtömött zsákot elrabolva egy Wartburggal elmene�
kültek. (Blikk, 1997. november 22!)

Fegyveres postarablás történt szerdán Mezőtúron. Egy fekete sí�
maszkot viselő, ismeretlen férfi délután öt óra után néhány perccel 
pisztollyal a kezében arra kényszerítette a vasútállomás melletti posta- 
hivatal vezetőjét, hogy adja át az aznapi bevételt. A postamesternő -  
aki éppen végzett a pénzszámlálással -  600 ezer forintot adott át a rab�
lónak, aki azonnal eltűnt a helyszínről. (Népszabadság, 1997. novem�
ber 28!)

Kirabolták az újirázi postát. A berettyóújfalui rendőrkapitányság köz�
lése szerint ismeretlen tettes hatolt be keddre virradóan az újirázi postá�
ra, ahonnan 600 ezer forintot készpénzt, nyugdíjutalványokat és a nyug�
díjasok listáját vitte el. (Magyar Nemzet, 1997. november 28!)

Reggeli postarablás. Székesfehérvár -  Hétfő reggel, nem sokkal nyitás 
után két ismeretlen férfi álarcban baseballütővel és pisztollyal betop �
pant az 5-ös számú postahivatalba. A megfenyegetett alkalmazottaktól 
800 ezer forintot vittek el. (Blikk, 1997. december 3  )

Postarablás Debrecenben. Csütörtökön este két álarcos férfi kirabol�
ta Debrecenbe a Csapó utcai postát... a rablók több százezer forintot 
vettek magukhoz. (Népszabadság, 1997. december 6!)

Baltával támadtak. Másfél millió volt nála -  az orvosok semmi bizta�
tót nem mondanak. Sok ercsi nyugdíjas hiába várta szerdán Erzsikét, 
hogy meghozz a pénzt... (MaiNap, 1997. december 7.)

Postát fosztott ki. Örményes -  A Szolnok megyei faluban kedden haj�
nalban betörő járt a postahivatalban. Felnyitotta a páncélszekrényt, 
amelyből 900 ezer forintot zsákmányolt. (Blikk, 1997. december 11!)

Rablások kicsiben és nagyban. Cegléden a rendőrség eljárást indí�
tott Zs. András 24 éves abonyi lakos ellen, mert csütörtökön a déli órák�
ban a postahivatalban álarcosán megjelent és gázpisztollyal 693 ezer fo�
rint átadására kényszerítette az alkalmazottakat. (Népszava. 1997. decem�
ber 13!)

Kis hiján agyonvertek egy kézbesítőt. Tegnap délben mindössze 68 
ezer forintért kis híján agyonvertek egy postai kézbesítőt, a IX. kerület 
Vámház krt. 15. sz. ház lépcsőházában. (MTV1 -  Nap-Kelte, 1997. decem�
ber 17. 5.50)

Giczy Dénesné egyszerűen eltűnt. A XVI. kerületi postahivatal dol�
gozójáról péntek óta semmit nem tudnak. Az asszonnyal együtt nyoma 
veszett több százezer forintnak is, amit kézbesítenie kellett volna. A 
rendőrség úgy véli, hogy a postást megölték. (RTL Klub -  Fókusz, 1997. 
december 17. 1930)

Fegyveres rablás Rúzsán. Péntek reggel 9 óra környékén négy sí�
maszkba bújt álarcos, kezében Skorpió géppisztollyal belépett a rúzsai 
postahivatalba, ahol arra kényszerítették az alkalmazottakat, hogy adják 
át a páncélszekrényben lévő pénzt -  300 ezer forintot vittek el. (Magyar 
Nemzet, 1997. december 20!)

lángvágóval a postán. Éjjel tört be egy ismeretlen a Tolna megyei 
Szenderesen lévő postára, ahol a GB 4 típusú páncélszekrény állt... más�
fél millió forinttal távozott. (Riport, 1997. december 20!)

Postáskaland. Kiskőrös -  a 19 éves kézbesítő táskájában mindössze 
5.600 forint volt, amikor ismeretlen útonálló esett neki. Alaposan hely�
benhagyta, majd a csekélyke zsákmánnyal elillant. (Riport, 1997. decem�
ber 17!)

Nem múlik el nap postarablás nélkül. Budapesten lassan nem mú�
lik el nap postarablás nélkül. Ma sem volt ez másképp. Röviddel azelőtt 
a Clark Ádám téri postahivatalt támadták meg. A zsákmány ezúttal sze�
rénynek mondható. Nem több 3-400 ezer forintnál. (TV 2- Tények, 1997. 
december 23- 19.00)

Összeállította: Rákóczi Margit
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1 2 *  ALULNÉZETBŐL POSTAS DOLGOZO

Rácz András

A mozgóposta menetek leépítésével több szempontból is rossz dön �
tést hozott a posta vezetése -  legalábbis ezt állítja Kuvik Pál, a Posta- 
szállítási Igazgatóság területi szakszervezeti bizottságának titkára. 
Aggodalmaikról, valamint a mozgó helyébe lépő közúti szállítás és 
helyi feldolgozás hátrányairól Losonczy István  menetvezetővel és 
Moldovány Sándor üzemi tanácsi taggal együtt beszélgettünk.

-  Mi lehet a z  oka a mozgóposta elleni támadásnak?
-  Ráfogják, hogy drága, és hogy jobb lesz közútra áttérni, a postava�

gonok helyett autók beszerzésével. Igaz ugyan, hogy a vasúti mozgó�
posta nem olcsó szállítási mód, egy ilyen vagon ára 60 millió forint kö�
rül mozog, de ezek húsz, felújításokkal huszonöt évig is működnek. Rá�
adásul a mostani hetven vagon egy része 2005-ig, a többi ennél jóval to �
vább is üzemelhetne. Egy gépjármű nem fog húsz évig közlekedni, ha�
nem bizony négy-öt év alatt nullára amortizálódik az értéke. A vasúti ko�
csi 24 méter hosszú, ezért legalább három nagyméretű gépjármű kell a 
kiváltásához. Csak ezek az útközben dolgozó mozgóposták tudják biz�
tosítani Magyarországon, hogy Szombathelyről a levél Záhonyba ugyan�
annyi idő alatt érjen el, mint Budapestről Záhonyba. Ezt úgy hívják, 
esélyegyenlőség.

Azt gondoljuk tehát, hogy csúsztatnak azok a felmérések, amelyek a 
közutat tartják olcsóbbnak. Ezekben a felmérésekben nincs szó arról, 
hogy mennyibe fognak kerülni azok az üzemek, amelyekben a mozgó 
anyagát akarják feldolgozni, hiszen a közúti szállításnál menet közben 
erre nincs lehetőség és hiányzik a számításokból az álló mozgópostako�
csik költsége, és a már a karácsonyi csúcsforgalom előtt jelentkező cso�
magmaradványok elszállítására Budapestre feljáró rk. gépkocsik költsége.

Magyarországon egyszer már volt egy olyan koncepció, hogy építsünk 
feldolgozó üzemeket. Ezek közül mára szinte mindegyiket bezárták. 
Rengeteg pénzt költöttek rájuk, a székesfehérvárira pl. 450 milliót, aztán 
rájöttek, hogy Budapesttől 60 km-re semmi értelme ilyen beruházást csi�
nálni. De e beruházás miatt megszüntették a 82-es veszprémi, 85-ös za�
laegerszegi és a 86-os siófoki mozgópostát. Ezekben a mozgópostákban 
2-3 ember dolgozott, a fehérvári feldolgozóban pedig ugyanezt a mun�
kát 100-nál is több ember tudta csak elvégezni. Mégis újra feldolgozókat 
akarnak építeni és vásárolják az autókat abban a világban, amelyben a 
gépjármű környezetszennyező. Akkor, amikor kamionok kerülnek fel vas�
úti szerelvényekre, akkor, amikor nyugat-európai posták szinte kivétel 
nélkül a környezetvédelmet részesítik előnyben, mi ellenkező irányba 
indulunk.

-  Milyen érvek szólnak még a közúti szállítás ellen?
Elég csak a benzinárak drasztikus emelkedésére gondolni, aztán itt az 

autópálya díj Szeged felé, és tervezik Miskolc irányába is bevezetését. 
Sajnos, kivédhetetlen költség, hiszen ha el is kerüljük az autópályákat, 
a rossz és forgalmas főutak a vártnál hamarabb elhasználják a gépjármű�
veket, akár 2-3 év alatt is. Az időjárásról sem lehet megfeledkezni, amely 
több hónapon keresztül szintén hátráltatja a közúti szállítást. A bizton�
ság is kisebb az utakon, mert ezek a járatok egy gépkocsivezetővel köz�
lekednek. Hátrányaként szintén meg kell említenem a sorozatos anyag 
visszamaradást, ami miatt a közel múltban Szekszárd, Szeged és Miskolc 
viszonylatában is vidékről külön gépkocsik jöttek fel az anyagért.

Az el nem szállított anyag miatt zárt mellékkocsikat is hamarabb kel�
lett az év végi csúcsforgalomhoz megrendelni és üzembe helyezni. Kér�
dem én: ezek a költségek hozzá lettek számolva a közúti szállítás költ�
ségéhez? Meg kell még említenem az értékküldemények darabszámának 
drasztikus emelkedését a mozgópostákon, mivel a közúton készpénz tar�
talmú és nagy értékű értékeket nem szállítanak.

-  Helyettesíthető-e ésszerűbben a mozgóposta?
Az útközi munkát Nyugat-Európában is helyettesítik, de ilyen kilomé�

ter távolságokra az anyagot ott is mozgópostákkal szállítják. A feldolgo�
zásra komoly feldolgozó üzemeket építenek, onnan indulnak ki a moz�
góposták. Magyarország ha tetszik, ha nem Budapest-centrikus a postai 
feldolgozásban is, ezért elég lenne itt építeni egy komoly feldolgozó 
üzemet, amellyel az útközi munka egy részét ki lehetne váltani. Ez a fel�
dolgozó üzem megoldaná a mostani pályaudvarok között közvetítést, 
lerövidítve annak idejét, s modernizálhatná technológiáját.

Érdekes módon ezt még senki sem számolta ki, hány autót lehetne ez�
zel spórolni, mintha ez nem érdekelne senkit.

-  Ha valóban ennyire hibás lépés, miért akar a posta a mozgók helyett 
közúton szállítani?

Régen a vezetők iskolája volt a mozgó, szinte minden vezető mozgó�
postás múlttal rendelkezett, de legalábbis pontos irányítási ismeretekkel. 
Nem kellett a Kertész Pali bácsinak magyarázni, merre van Tunyogma- 
tolcs. Tudta.

Ez a nemzedék sajnos, eltűnőben van, előtérbe kerültek a közúti szál�
lítást előnyben részesítő vezetők, ill. szakmai irányítók. Mozgópostákon 
az a hír is járja, hogy talán érdekeltségek fűződnek közútra tereléshez. 
Ezt mi nem hisszük, mert ez lenne a postaszállításnak a vége.

A közútra terelésnek további oka az, hogy a MÁV tarifaemeléseket kez�
deményezett. Mi úgy gondoljuk, hogy a tarifaemelés és a gócüzefn kije�
lölésének problémáját miniszteri szinten kéne megoldani, mert úgy néz 
ki, hogy ezt postaszinten nem megy.

-  Mi a megoldás?
Elkeseredettek vagyunk. Talán csak egy komoly lépés tudná felhívni 

a figyelmet ezekre a folyamatokra. Akkor tényleg fehéren-feketén kiderül�
nek, hogy mit is csinál a mozgóposta, ha dolgozik, és mekkora a hiá�
nya, amikor nem. Ezt a kérdést nem lehet pozícióból eldönteni és után 
a valamilyen indoklást kitalálni. Egy mondás járja most a mozgópostá�
kon: „Amit íróasztal mellett döntenek el, az még soha nem vált be a gya�
korlatban."

Ezekkel a mozgóposta-utazókkal nem szabad megtenni azt, hogy bi�
zonytalanságban tartjuk őket, amikor ők a Magyar Posta legnagyobb irá�
nyítási szaktudással rendelkező dolgozói. Közöttük pl. Tóth István bp. 
(mivel utazik több Tóth István a mozgópostán, neve mellett szereplő 
bp. jelölés azt fejezi ki, hogy ő a budapesti Tóth István) Magyarország 
összes helységét irányítószámuk négy számjegyére meg tudja mondani.

Hogy a cikk elején feltett kérdést megválaszoljuk: Valami bűzlik a moz�
gópostákon..., ez a benzingőz.

„NEM  MINDENNAPI MUNKA A MIÉNK"
Este tíz után csöndes a Nyugati Pálya�
udvar. Az éjszaka sötétje elbújtatja az 
embereket, akik talán felbukkannak 
még egy-egy kivilágított ablaka mögött. 
Az oldalsó peronokon viszont most 
kezdődik az élet, indulásra várnak a ki�
világított mozgóposta vonatok.

Nemhiába övezi romantika a mozgó�
sok munkáját. Ők most veszik fel a 
szolgálatot, hogy egy újabb éjszakai 
hajtásra induljanak. Elit dolgozóknak 
számítanak a postán, hiszen ennek a 
kétszáz embernek a kezén keresztül ér 
célba a postai küldemények legjava. A 
mozgósoknak ismerniük kell minden 
helységet, a hozzájuk tartozó irányító�
szám első két számjegyével, tudniuk 
kell, hogy melyik mozgóposta milyen 
irányba megy. Fél évig is eltart a kikép�
zési idejük, és ezután minden évben 
kétszer újra vizsgázniuk kell.

-  Egy héten két 26-28 órás utunk 
van, és mindig csak a jövő heti utakat 
tudjuk előre - , mondja Juhász Lajos, a 
ma esti BUSZÉ (Budapest-Szeged) 
67-es mozgóposta menetvezetője. Az 
este tíz órai beszállás után Szabó Zol�
tán rovatolóval, Kolben Róbert raktár- 
kezelővel, Fábián Sándor és Tóth Lász�
ló levelesekkel szortíroz, miközben a 
gépkocsik folyamatosan hozzák a be �
érkezett mozgók anyagait. A BUSZÉ 67- 
es menet hajnali egy óra után indul út�
jára. A háromórás menetidő alatt a 
munkát el kell végezni, hiszen nincs, 
aki folytassa.

-  Az emberben kialakul egy olyan ké�
pesség, hogy bárhol percek alatt el tud 
aludni, és be tudja programozni, hogf 
akár negyed óra múlva felébredjen. — 
mondja Kolben Róbert raktárkezelő.

Megérkezünk Ceglédre. Kihasználom 
az alkalmat, hogy átnézzek Kurilla Já.- 
noshoz, a hírlapmozgóba. Itt már min�
den újságosköteg az ajtóhoz készítve 
áll. A zárlatcsere után azonnal megkez�
dődik a kirakodás. Régen tömve voltak 
a hírlapmozgók, s kétségtelenül a hír�
lap az, amely a legnagyobb sérüléseket 
szenvedte el.

-  Nem mindennapi munka a miénk -  
mondja Juhász Lajos, a menetvezetőnk. 
-  Bejárjuk az egész országot, és nem 
tudjuk megunni a kollégáinkat, hiszen 
a kétszáz mozgós közül mindig mással 
vagyunk úton. Nincs közvetlen főnök�
irányítás sem, mert a főnökeink az iga�
zak álmát alusszák, amikor dolgozunk, 
de itt a feladat, amelyet minden körül1- 
mény között el kell végeznünk, és e í  
óriási felelősség.

Eközben az egyenleg kész, és mi bq- 
gödülünk hajnali négy után Szegedre, 
ahol üresek az utcák, és sötétek a há- 
zak. „Csemoj! Csemoj!” -  hangzik fel 
búcsúzáskor a mozgós köszönés, ami�
kor elhagyjuk az üres postavonatot, és 
mindenki a MÁV szállóra megy, hogy 
kialudja magát, és délután újból útra 
keljen egy mozgóposta vonaton.

Rácz András

-  Régen, amikor háromszor kaptunk 
fizetést egy hónapban, nagyon jól ke�
restünk. Akkor még az út előtt adták az 
utipénzt, és sokan ebből tartottuk el a 
családot, a fizetést pedig félre tudtuk 
tenni -  mondja, miközben válogatnak 
és készítik a zárlatokat. A levelesek kü�
lön szedik a közönséges, és az ajánlott 
küldeményeket. Mutatóujjukon egy gu�
mikesztyű levágott darabja. A levelek 
egy részét falvanként válogatják szét, 
többi útközi, vagyis nagyobb közpon�
tokba megy, ahol tovább szortírozzák. 
Egy zöld katonaládán ülve figyelem 
őket. A katonás rend alapjait állítólag a 
második világháborús magyar hadsereg 
volt katonatisztjei tették le, akik itt ta�
láltak menedéket a nehéz időkben. A 
ládákon kívül egy zuhanyzó, és egy 
ágy szolgálja a tábori kényelmet. Eze�
ket azonban csak ritkán lehet igénybe�
venni, hiszen a délutáni mozgók meg�
szűntetése miatt bizony az út végéig 
akad tennivaló.

P. H.-ÉRTÉK
Nem szeretjük a P. H. gyűlöletkeltő 
hangját. Éppen ezért közöljük Horváth 
Lajos válaszát, gyanítva, hogy a sajtó- 
szabadságot furcsa módon kezeli a P. 
H. Nem hiszem, hogy az alábbi sorok 
miatt hangot vagy módszert vált a P. H., 
mert - kutyából nem lesz szalonna - 
mégis Horváth Lajos kedvéért és az 
igazság miatt közöljük levelét.

Tisztelt Szerkesztő Asszony!

1998. január 20-án hozzám került a 
„Postás Harsona” nevű lap 1998. évi 1. szá�
ma. Meglepetéssel és megdöbbenéssel ol�
vastam a lap 11. oldalán megjelent „Érték- 
szállítás” főcímű cikk alábbi szövegrészét:

„Közben az üzemi tanács is színre lé�
pett, valami 30%-os visszamenőleges bér- 
fejlesztési ígérettel kecsegtetve megosz�
totta a dolgozók egységes álláspontját. 
Csak szolidan ajánlom az üzemi tanács 
képviselőjének, vegye elő a Munka Tör�
vénykönyvét és az üt jogosultságok ta�
nulmányozása után rájön, hogy bérkér�
désbe nincs illetékessége. A bértárgyalás 
minden esetben a munkáltató és a szak- 
szervezet között történik.”

Nem hittem a szememnek! Nem értet�
tem, hogy miként kerülhetett a cikkbe ez 
a szövegrész. Hiszen a szerzőjét nem is�
merem, soha nem kereste meg az üzemi 
tanácsot. Másik gondolatom az volt, 
hogy milyen újság az, ami a dolgozók ér�
dekeit képviselve lép fel s valótlanságot ír 
le, rágalmazva a becsülettel dolgozókat. 
Milyen hitele lehet egy ilyen újságnak? 
Miként hihet (legalábbis a volt Járműtele�
pen) a POFÉSZ aktivistájának bármely 
dolgozó is, aki ismeri az üzemi tanács 
eddigi munkáját?

Nagyon jól tudják, hogy az üzemi ta�
nács működése óta csak az idézett Murj- 
ka törvénykönyvében az üzemi tanácsok�
ra vonatkozó törvényi előírások szellemé�
ben dolgozik s mint ilyen, bérkérdésben 
nem illetékes.

Az ügyhöz tartozik, hogy a cikk elolva�
sása után kerestem Varsányi Csaba urat, a 
cikk aláíróját. Sikerült találkoznom vele 
ugyanezen a napon. Találkozásunkkor 
mindjárt kiderült, hogy nem ismerjük egy�
mást. Beszélgetésünk során említette, 
hogy 1997 közepe táján jött a Járműtelep�
re dolgozni, nem ismeri az üzemi taná�
csot, csak egyik, a garázsban dolgozó

tagját. így velem az üzemi tanács munká�
járól és bérkérdéséről nem is beszélhetett.

Elmondtam neki, hogy a cikkben az 
üzemi tanácsról szóló rész rágalmazó, 
nem fedi a valóságot s helyreigazítást fo�
gok kérni az újság szerkesztőjétől.

Ezért kérem a T. Szerkesztő Asszonyt, 
hogy a korrektül tájékoztató újságírás hi�
telének megőrzése jegyében levelem kéz�
hezvétele utáni következő lapjukban 
helyreigazításban közöljék, hogy a Postás 
Harsona 1998. évi 1. számában a 11. ol�
dalon megjelent „Értékszállítás” főcímű 
cikk üzemi tanácsra vonatkozó része té�
ves információn alapult, s nélkülöz min�
den valóságot.

Budapest, 1998. január 21. ■>
Korrekt intézkedését várva, köszönettel:

/
1

Horváth Lajos 
a volt Posta Járműtelep, : 

most Postaszállítási Igazgatóság 
szállítási üzemének üt elnöke'

r

Kíváncsian várjuk tud-e korrekt lenni a 
P. H., változik-e P. H. értéke.

VALAMI
BŰZLIK?

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött az MP. Rt. Járműtelep TSZB (képviselő: Benkő Viktqr 
TSZB titkár) és a MP. Rt. Postaszállítási Igazgatóság TSZB (képviselői: 
Kuvik Pál TSZB titkár) között alulírott napon és helyen az alábbi felté�
telek mellett:

A Felek megállapítják, hogy a Magyar Posta Rt. Vezérigazgatójának uta�
sítása szerint a Posta Járműtelep és a Postaszállítási Igazgatóság szerve�
zetek 1998 január 1-i hatállyal összevonták. Az összevonással létrejö.vp 
középfokú szervezet elnevezése MP. Rt. Postaszállítási Igazgatósága.

A Postás Szakszervezet Alapszabálya és Szervezeti és Működési Sza�
bályzata szerint szakszervezetünk szervezeti felépítése követi a munkál�
tató szervezeti struktúráját olymódon, hogy minden középfokú posta�
szerv területé egy alapszervezeteket összefogó területi szakszervezeti kö�
zépszerv működik.

A fentiekből kiindulva a jelen megállapodás aláírói és az általuk kép�
viselt testületek alapszervezeti titkárai tárgyalásokat folytattak és példa�
értékű gyorsasággal az alapszabályszerű működés feltételeiben egymás�
sal megállapodtak. j

A megállapodás értelmében a Járműtelep szakszervezeti testületé, 
mint TSZB megszűnik és a továbbiakban Szállítási Üzem alapszerveze�
te elnevezéssel, mint a Járműtelep TSZB teljes jogú jogutódja az Alap�
szabályban biztosított önállóság mellett 5 fős képviselettel csatlakozik 
az MP. Rt. Postaszállítási Igazgatósága Területi Szakszervezeti Bizottsá�
gához.

Budapest, 1998. január 16.

Postaszállítási Igazgatóság TSZB Posta Járműtelep TSZB
Kuvik Pál TSZB titkár Benkő Viktor TSZB titkár

A SZERVEZETÁTALAKÍTÁS
Ú JA B B  L É PC SŐ JE

A Magyar Posta Rt. szervezetátalakításának újabb állomása a Posta Jár�
műtelep és a Postaszállítási Igazgatóság összevonása 1998. január 1-i 
hatállyal. Az új középfokú postaszerv Postaszállítási Igazgatóság elneve-

I
 zéssel teljes körűen ellátja a két összevont szervezet kprábbi feladatait. 

Az összevonást1 hosszantartó alapos elemző munká élozfé meg, amely�
nek során mind a Postás Szakszervezet, mint az Üzemi Tanács is kifejt�
hette véleményét. A Járműtelep esetében a szakszervezeti és az üzemi ta�
nácsi álláspont megegyezett abban, hogy a postai elképzelésekkel ellen�
tétben a Járműtelep önállóságát továbbra is fenn kellene tartani, de erő�
feszítéseik nem jártak sikerrel, a döntéshozókat nem sikerült az önálló�
ság további fenntartása mellé állítani.

A szervezetátalakításnak szakszervezeti következményei is vannak, mi�
vel az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a szer�
vezeti felépítésünk követi a posta szervezeti felépítését, minden közép�
fokú postaszervnél egy középfokú szakszervezeti bizottság működik. Az 
összevonás következtében meg kellett egyezni a két középfokú szakszer�
vezeti bizottság (TSZB) összevonásáról is. Az ezirányú tárgyalások már 
1997 novemberében megkezdődtek először Benkő Viktorés Kuvik Pál, a 
két TSZB titkár között, majd mindkettőjük testületének bevonásával foly�
tatódtak.

Példás gyorsasággal megállapodást kötöttek, melyet 1998. január 16- 
án a Postás Szakszervezet Központjában írtak alá. A Postaszállítási Igaz�
gatóság TSZB-je már szervezetileg megújulva készült az 1998-as bértár�
gyalásokra.
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SZTRÁJK, KOMPROMISSZUM VAGY MEGALKUVÁS
Beszélgetés M undruczó Kornéllal,

Elnök Úr! Elégedett? Győztünk, vesztettünk? Mi a vélem énye a 
bértárgyalások m enetéről, hogyan került ki ebből a szakszerve �
zet? -  kérdeztem Mundruczó Kornélt, a Postás Szakszervezet el �
nökét, a bérmegállapodás aláírása utáni 12. órában.

-  Elégedett vagyok és nem is. Elégedett vagyok, mert e feszült hely�
zetben is a békés megoldást választotta mindkét tárgyaló fél. Elégedett 
vagyok, hogy az eredeti elképzelésektől nem nagyon kellett eltér�
nünk, megfelelő mértéket tudtunk megfogalmazni. Elégedett vagyok 
azért, mert a postai munkavállalók és a választmányi tagok több, mint 
2/3-a azt mondta, hogy ezzel az ajánlattal aláírásra alkalmasnak tartja 
á megállapodást. De nem vagyok elégedett, mert hajszálon múlott a 
megállapodás. Ez azt jelzi, hogy ezt a megállapodást bár megkötöt�
tük, de nagyon sok postás nem elégedett. Elégedetlen vagyok, mert ta�
lán jobban fel lehetett volna készülni. Már az elmúlt év közepétől ele �
mezni, értékelni és jobban fel kellett volna a tulajdonos figyelmét hív�
ni, vigyázzon, mert kötelezettségei vannak. Fel kellett volna jobban 
hívni az állam figyelmét, hogy egy közszolgáltatást ellátó, a tarifájá�
ban korlátozott, az egész országot behálózó cégnek a költségvetésnek 
nagyobb gondot kellene fordítson.

-  Mit lehet azoknak mondani, akik egy radikálisabb, erőszakosabb, 
szakszervezeti nyomásra számítottak? Mit lebet azoknak mondani, 
akik elkeserednek és a megállapodás miatt ki szeretnének lépni a szak- 
szervezetből?

-  Mielőtt az érdekvédelem igényeket fogalmaz meg, sok mindent 
kell mérlegelnie. Mérlegelnie kell azt, hogy milyen az országos bér�
helyzet. Mérlegelnie kell, hogy mi a helyzet a postán. Ha a követelé�
seim nem a lehetőségeket és az elképzeléseket közelíti, hanem egy ir�
reális mértéke, akkor bármilyen radikális eszközöket alkalmazok, nem 
vezet eredményre. Mire kellett most nagyon vigyázni? Meg kellett azt 
.éreznünk, hogy hol a tűréshatár. Meg kellett azt ereznünk, hogy elfo�
gadhatom-e a 10%-os alapbérjelesztést a 12,5%-os keresettömeggel. 
Jeljesen nyilvánvaló volt, hogy nem. Az is nyilvánvaló az első rész�
vénytársasági ajánlatot követően azt mondtuk, hogy harcoljunk, ha 
szükséges, akkor sztrájkkal is. De ahogy teltek, múltak a napok egyre 
inkább körvonalazódott hol a határ, mi az a mérték, amit el lehet ér�
ni. Én úgy gondolom, hogy ha egy szakszervezet 21%-os keresetfej�
lesztést fogalmaz meg novemberen és a bérmegállapodás során egy 
16%-os keresetfejlesztés mellett valamivel több, mint 3%-ot még a 
munkavállalók részére biztosítani tud, és ez mind összesen 19,06%, 
akkor azt kell mondanom, hogy a béralku folyamatában mindkettő al�
kupozícióban volt. A szakszervezet az előzetesen megfogalmazott 
igényéből engedett. Mennyit engedett? 2% pontot. Mit tett a részvény- 
társaság? A részvénytársaság a 12 és 15%-os keresetfejlesztésről elment 
16%-ig és a fontosnak nem ítélt szociálpolitikai támogatást növelte. 
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem lehetett volna még vala�
mit találnunk, de azt hiszem, hogy itt és akkor kellett megállni, azok�
kal a garanciákkal, amit a bértárgyalás során garanciaként megfogal�
maztunk a munkavállalók részére. Arról nem is beszélve, hogy az év 
második felében további bérnövekvő intézkedéseket lehet tenni.

-  Eredetileg 21%-ról volt szó és nekem azok a postások ju tn a k  a z  
eszembe, akik a z t mondják, hogy nekik elsősorban a z  a z  érdekük, 
bogy a z  alapbérüket növeljék. Volt is ilyén törekvés a szakszervezetben 
mindaddig, amíg meg nem tudtuk, hogy a Minisztérium a novemberi 
ígéretét visszavonta.

-  A részvénytársaság magatartásából úgy ítélem, hogy nem valós 
hz, hogy nem szólnak felülről a bértárgyalásokba. Azt hittük, hogy a 
novemberi minisztériumi ígéret komoly volt. Mit mondtak? Azt, hogy 
á posta bérben valóban lemaradt, lemaradt a minisztériumhoz tarto�
zó vállalatok összehasonlításában, de ennél még magasabb lemara�
dás jelentkezik a versenyszférához képest. És mit ígértek? A részvény- 
társaság képviselőinek jelenlétében jelentette ki az államtitkár, hogy 
amennyiben az Rt. alapozni tudja üzleti tervében, akkor a tulajdonos 
tudomásul veszi, hogy a 16% fölé megy.

-  Vannak olyan hangok szakszervezeten belül is, de a szakszerve�
zeten kívül is, hogy precedens értékű lett volna, ha a postások többet 
kapnak a 16%-nál. Hiszen a legtöbb állam cég 16%-ot kapott és m i len �
ne, ba a postások miatt megindulna a z  infláció. Furcsálltám ezt, mert 
miért nem akkor beszéltek erről, am ikor a postások voltak kénytelenek 
alacsonyabb bérrel beérni, m int a többiek.

-  Én is hallottam ilyen téveszméket, hogy ez precedens értékű len�
ne, meg inflációt gerjesztő. No meg azt, hogy az Érdekegyeztető Ta�
nács megállapodása kötelező érvényű a 13,5 és 16% közötti bérnöve �
lésről. Dehát ez a megállapodás egyben feloldást is jelenthet, mert ha 
T6% fölött akár üzleti tervben, akár nyereségben meg tudja alapozni 
egy cég az emelést, akkor nincs akadály, hiszen infláció csak akkor 
gerjesztődik, ha egy veszteséges vállalat 16%-os keresetet vagy egy 
nullszaldós vállalkozást 16% fölötti mértékben emel. Nem gyakorolt 
volna hatást az inflációra, ha a postások bérét ennél magasabb mér�
tékben növelik. Meggyőződésem, nem teremtett volna precedenst, de 
lett volna egy olyan jelzése, hogy az alapító komolyan veszi a tulaj�
donosi voltát és aszerint cselekszik, nem pedig kívülállóként nyilat�
kozik és kezeli a posta helyzetét. Hogy mennyire így volt, ennek pél�
dája a minisztérium parlamenti reagálása, egy nagyon érzékeny pon �
tokat érintő napirend előtti hozzászólásra. Nem volt szerencsés vá�
lasz, hogy a közönséges levél aránya miként alakult a magán és az üz�
leti levelezés területén, hanem azt kellett volna mondják a nyilvános�
ságnak és az országnak, hogy a postások valóban sokat dolgoznak, 
veszélyes munkát látnak el, lelkiismeretesen dolgoznak, segíteni kell 
őket, hogy megéljenek. Ez lett volna a heiyes válasz. Mi ezt az üze�
netet nem kaptuk meg az alapító tulajdonostól.

-  Ön és feltehetően a többség képviselte a tárgyalássorozaton a cent�
rumot. A választmány 1/3-a képviselte a radikális szárnyat, volt egy kö�
zömbös része, és volt eg y- ha finom an foga lm azok- kompromisszumok�
ra jobban hajló réteg, amelyik olyan érzésem volt, mintha a kezdet kez�
detén meg akart volna állapodni. Most onnan középről nyilván m ind a 
két oldalt magára haragította. Hogyan élte meg ezt a bérharcot?

-  Jól nyomon lehetett követni, hogyan változik az emberek maga�
tartása az idő haladtával. Ez természetesen az egyre több ismeret 
miatt változik. Nekem borzasztó nagy volt a felelősségem. Azt kellett 
mérnem, hogy valóban egység van-e a radikális oldalon. Azt kellett 
mérnem, hogy vajon a képviselők valóban a munkavállalók vélemé�
nyét ismerve nyilatkoznak meg. A másik oldalt is kellett vizsgálnom. 
Vajon mi motiválja a mindenáron megállapodásra törekvőket. És eb �
ből a kettőből kellett egyrészt nyugalmat tartanom, irányítanom, 
amennyire egy testületi ülést egy személy irányítani tud és befolyá�
solhat. Figyeltem az elmúlt hónap munkavállalói magatartását. Fi�
gyeltem a nyilvánosságot, a lakosságot és a lakosságon kívül a pos�
tások magatartását is. Mit tapasztaltam? Azt, hogy a józan, megfontolt 
postás azt mondja: próbáljátok meg a maximumot békésen elérni. És 
hogyha ezt nem tudjátok, a legvégső fegyverként alkalmazzátok a 
sztrájkot. Az zavar engem, nem vagyok arról meggyőződve, hogy na �
gyon sokan nem biztos, hogy a lenti tapasztalatokat, a hivatalban 
szerzett tapasztalatokat közvetítik a választmánynál. Az volt az érzé-

a Postás Szakszervezet elnökével
sem sokszor, hogy az eget sötétebbnek akarják láttatni, mint amilyen. 
De azt se szeretem, hogyha borús ég alól nagyon sokan a napot lát�
tatják, mert el van takarva. Szent meggyőződésem, hogy ha a legvég�
ső eszközt igénybe vettük volna február 15-én, akkor a nyilvánosság 
a következőt mondta volna: Mit akarnak a postások 19% fölötti kere �
setfejlesztés után? A sztrájk nagyon kemény fegyver. De a fegyver 
használatára vigyázni kell, mert az is tud csütörtököt mondani. És ak �
kor nevetségessé válik a harcos, hogyha a fegyvertusát a vállához 
szorítja, de a ravasz elhúzása után a golyó nem  indul oda, ahova 
kell.

-  Tehát „lent” a végeken a postás olyannyira fortélyos félelemben él, 
hogy nem biztos, sztrájk esetén lehetett volna rá számítani?

-  Ez nem félelem. Ez reális megítélés. Akinek környezetében -  
több mint 10%-os a munkanélküliség, az ha fogalmaz, akkor úgy fo�
galmaz, hogy megpróbálok lelkiismeretesen dolgozni azért, hogy 
munkahelyem megmaradjon, de jobban szeretnék ebben a munka�
helyben dolgozni, akkor, ha több a bérem. Erre enged következtetni, 
hogy a bértárgyalás első félidejében 80-90%-os volt a potenciális 
sztrájkolok aránya és a második félidőben csökkent 50 és 70% közé. 
Budapesten ennél mindig jóval magasabb volt az arány.

-  Tehát a jelenlegi megállapodás a z  erőviszonyokat tükrözi? Azt, 
hogy a szakszervezet még rászorulna, bogy erősödjék? Azt, hogy a 
munkáltató kihasználja a pozíciót?

-  Borzasztóan nehéz úgy tárgyalni, amikor a tényeket nem halljuk, 
csak mindig egyet ismételünk: ne hagyjátok magatokat, sztrájkoljatok. 
Ne hagyjátok magatokat. Ez elhangzik harmincszor. Az egyszer sem, 
hogy ne hagyjátok magatokat, indokoljatok. Ne hagyjátok magatokat 
keressétek a lehetőségeket. Nem lehet úgy bíztatni, hogy nem mon�
dom, milyen indokokat kell megtalálni ahhoz, hogy valamivel többet 
érjek el. Én úgy hiszem, nem lett volna hasznos 19% után a sztrájk hir�
detés. Nem lett volna jó. Rosszabbul járt volna a munkavállaló. Sok�
kal rosszabbul. Mit tudunk azoknak mondani, akik a bértárgyalás kez�
detén azt mondták, hogy 21%, ha ezt nem harcoljuk ki. kilépnek a 
szakszervezetből? Ezeknek az embereknek én azt mondom, hogy em �
lékezzenek, azt kérem tőlük, és rajtuk keresztül valamennyi szakszer�
vezeti tagtól, de főképpen a kulcsfiguráktól, a kulcspozícióban lévő 
szakszervezeti tisztségviselőktől, hogy reálisan indokoljanak és érté �
keljenek. Korrekten ismertessék, hogyan jutottunk a megállapodásig. 
Mérlegeljék, mikor tesznek jobbat. Akkor, ha kilépnek a szakszervezet�
ből, mert akkor körülbelül a következő bértárgyalásokon súlytalan 
lesz a szakszervezet és még ennyit sem lehet elérni. Az a szándéka 
nem lehet a szakszervezeti tagoknak, hogy olyan szakszervezetté so- 
ványodjon a Postás Szakszervezet, amely nélkül bérmegállapodást le�
het kötni. Tehát ha értékelnek, vegyék figyelembe, hogy először 10% 
volt a részvénytársaság ajánlata. Ha mi ez ellen nem teszünk, március 
1-jén ez lett volna bérfejlesztés.

-  Volt ennek a bértárgyalásnak néhány kritikus pillanata. Például, 
am ikor a Doros úr feljött a Vili. emeletre a csapatával és ott egyesek 
szerint megfenyegette, mások szerint figyelmeztette a tagságot, hogy mi�
lyen következményei vannak, ha a 16% fö lé  megyünk. Gondolom, hogy 
ezenkívül voltak még más kritikus pillanatok is.

-  Egy tárgyalás napon, amikor már több órán keresztül folyik az 
egyeztetés és hem csak résztvevője vagyok, hanem aktív szereplője is 
egy tárgyalásnak, akkpr az ember szellemileg is és fizikailag is elfárad. 
Én azt hiszem, hogy a vezérigazgató úr, ha a tárgyalás első félidejé�
nek valamelyik órájában a választmány előtt beszél, akkor a hangsú�
lyokat egy kicsit máshová helyezte volna. Mire gondolok? Arra, hogy 
egy sztrájkra hogyha kell a részvénytársaságnak felkészülni: kárenyhí�
tés, kármegelőzés, szolgáltatás, alapellátás biztosítása és az, hogy 
mindez mibe került volna a postának. Nem lett volna szabad elhall�
gatnia, hogy az eddigi tárgyalások eredményei egy sztrájk végén, egy 
újabb tárgyalási m enetben nem azok az induló pozíciók, mint ami�
lyen a mostani helyzet. Ezt tudnia kell mindegyikőnknek. És hibát 
követett volna el, hogyha ezt nem hangsúlyozza. Az is nyilvánvaló, 
hogy képet kell kapjon a munkavállalói szabad akárat megsértése nél�
kül. Kell képet kapjon, hogy sztrájk esetén számithat-e valakire és mit 
kell neki tenni. Ezeket m indenképpen el kellett mondja. A választ�
mány figyelmeztette és meggyőződésem, hogy ezt a figyelmeztetést 
komolyan vette.

A III. emeleten egy szűk tárgyaló csoport vett részt a Postás Szak- 
szervezet részéről és hasonló létszámban körülbelül a részvénytársa�
ságtól. Ott is nagyon kemény viták folytak és a legkomolyabb vita és 
meggyőződésem, hogy a kiváltó oka az egész szituációnak az, hogy 
az első ajánlata a részvénytársaságnak szűkszavú volt és megalázó.

-  Tehát először nem  vették komolyan a szakszervezetet?
-  Először nem vették komolyan a szakszervezetet, mert nem is le �

het komolynak tekinteni azt az ajánlatot, amely két oldalban fogal�
mazza meg 98-as elképzeléseket és minden információt nélkülöz. Ha 
komolyan vette volna a november 18-i levelünket, akkor biztos, hogy 
használható anyagot kellett volna adni 97-ről. Indokolnia kellett vol�
na, hogy a szakszervezeti igény teljesíthető vagy sem. Ezekre a kérdé�
sekre nem kaptunk választ. Ha egy érdekképviseleti szervezet azt lát�
ja, hogy komolytalannak tekintik és ha tesz ellen, akkor felismerte, 
másképp kell véleményt nyilvánítani és érdeket képviselni. Ezért ke�
rült sor a sztrájkfenyegetésre, a sztrájkbizottság megalakítására, a mini�
mális szolgáltatások megállapítására.

-  Most olyan politikai helyzetben tárgyalt a szakszervezet, am ikora  
választások közeledte miatt megzsarolható lett volna m ind  a m inisz �
térium, m int a kormány, m ind a részvénytársaság és talán magasabb 
alapbér emelést lehetett volna kikényszeríteni.

-  Mi nem azért fogalmaztuk meg követeléseinket, mert parlamenti 
választás lesz. A Postás Szakszervezetet azzal nem lehet illetni, hogy 
pártkötődésű lenne. A Postás Szakszervezet mindenkivel tárgyal, min�
denkivel szót ért, aki a munkavállalók érdekében segítséget tud adni. 
Az kétségtelen, hogy fölkapta a politika ügyünket, bár jó lett volna, 
ha a 94-es választás után kapja föl a politika. Több ideje lett volna 
megvalósítani. Akkor nem tette. Most meg nem biztos, hogy megteszi, 
erre bizonyíték, hogy novemberi ígéreteiket elfelejtették

-  A 16%-os keresetnövelést m indenki érti, de mi van a csomagban?
-  A csomagban van egyrészt az, hogy 16%-nál kevesebb alapbérfej�

lesztést nem lehet adni. Hogy bizonyos munkakörök jövedelmét a kö �
zönséggel közvetlen kapcsolatban levőket, a nagyon alacsony fizeté�
seket emelni kell, hogy szűküljön a bérolló. Ezt az elvet a középszer�
vi bértárgyalásokon érvényesíteni kell. Ebben a csomagban benne 
van az üzemétkeztetés jelentős emelése. Hogyha azt tekintem hogy 
ezért vásárolni tudok és ennek egy jó részéért adót sem kell fizetni, 
akkor biztos, hogy jövedelmem növekedésébe m indenképpen be kell 
számítanom. Benne van a csomagban, habár ez nem minden postai 
munkavállalót érint, a gépkocsivezetők támogatása és a lakásépítési, 
vállalati hozzájárulás támogatása. És benne van a csomagban a nor�
mafelülvizsgálatban való részvétel is.

Udvarhelyi András, Udvarhelyi Bálint



POSTÁS DOLGOZÓ

EZ NEM KUDARC, SZÉP EREDMÉNY
Beszélgetés a bértárgyalásról Doros Béla vezérigazgatóval

Hosszú évek óta tanúja vagyok a bértárgyalásoknak, de még 
ilyen éles vitát nem tapasztaltam. Mind a posta vezetői, mind 
a választmány két tűz közé kerültek. A vezetőket alulról 
nyomta a szakszervezet, felülről a tulajdonos, a szakszerve�
zetet alulról nyomta a tagság, felülről pedig a gazdasági veze�
tés. A gazdasági vezetők kezét megkötötte az ÉT-megállapodás 
és a mindig bizonytalan gazdasági helyzet, a szakszervezetet 
pedig akadályozta, hogy egy esetleges postássztrájk nagy ká�
rokat okozhatott volna a részvénytársaságnak és ezen ke�
resztül a munkavállalóknak. Végül is a megállapodás a jelen 
erőviszonyait tükrözi. Erről és a bértárgyalások hangulatá�
ról kérdeztem Doros Bélát, a Magyar Posta Részvénytársa�
ság vezérigazgatóját, a megállapodás utáni napon.

* * *

-  Vége van a tárgyalásoknak. Hogy érzi magát, vezérigazgató 
úr?

-  Kissé fáradt vagyok.
-  Elégedett?
-  Nem teljesen. Mi évek óta azon dolgozunk, hogy a Posta po�

zíciója jó legyen 3-4 év múlva az országon belül és a nemzetkö�
zi vonatkozásokban is. Látjuk, milyen óriási feladatot kell végre�
hajtanunk, ha Magyar Postaként fenn akarunk maradni. E felada�
tok jó része költséges fejlesztéseket, beruházásokat és képzéseket 
igényel. A bérek és a beruházások pedig ütköznek egymással. Sok 
szakszervezeti kolléga úgy látja, mivel ez állami cég, az állam 
majd fizet, és feloldja az ellentéteket. Ez egy irreális elvárás, az ál�
lamnak nem lesz annyi ereje, hogy az adófizetők pénzéből egy 
postát is eltartson. A világon egyre több helyen működik a posta 
piaci szereplőként, és a piacról befolyó pénzből fejleszti a bére�
ket és a beruházásokat egyaránt. Egy bértárgyalásnál mindig az a 
kérdés, hogy mennyire veszélyezteti a jövőt a túlköltekezés, illet�
ve a mát, ha nem adunk elég bért. A szereposztás miatt úgy tű�
nik, mintha a szakmai vezetés hangsúlyosabban kezelné a beru�
házásokat és fejlesztéseket. Ennek ellenére nekem egyaránt fon�
tos a munkaerő-feltétel oldal -  a megfelelő képzettségű és képes�
ségű emberek hiánya ugyanúgy a fejlődés útjában áll. Úgy érzem, 
hogy ma egy kicsit többet áldoztunk a jövő oltárán, mint 
amennyit eredetileg szerettem volna. Ezt nem tekintem kudarc�
nak sem, mert ez arra sarkall, hogy megtaláljuk a módszereket a 
lemaradás behozására. A 16%-os keresetnövekedésnek az még fel�
tétele, hogy 2-3%-os, forgalomtöbbletből származó növekedést 
produkáljunk. Ebben benne van a választásra való fölkészülés is, 
és még néhány nagy munka, amely még nem biztos, hogy sike�
rül, vagyis, hogy át tudjuk-e venni például a MATÁV-tól vagy a 
gázszolgáltatóktól a teljes számlaelőállítást és az ezzel kapcsolatos 
nyomtatást, és borítékolást. Ezek még kemény tárgyalásokon múl�
nak. Nekünk most azon kell dolgoznunk, hogy ez a 2-3% bejöj�
jön. Ha bejön, akkor van fedezete a 16%-nak. Én arra tettem ígé�
retet, hogy nem állunk még, további ihunkát próbálunk ^erezni, 
és ha sikerül termelékenység-növekedésből növelni a teljesít�
ményt, akkor a 16% fölé tudunk menni akár még szeptemberben.

-  Az is megtörténhet, hogy ez már október környékén realizáló�
dik?

-  Elképzelhető. Most hirtelen nem látom át, hogy milyen fo�
lyamatok fognak addig lezajlani, de ha sikerül igazolhatóan nö�
velnünk a termelékenységet, a magasabb, 16% fölötti kifizetés ju�
talom, mozgóbér jellegű lesz. Ha viszont nem lesz forgalom�
többlet, akkor tényleg komoly konfliktusok lesznek a fejlesztési 
oldallal.

-  Volt ellenségeskedés? Sokak szerint Doros Béla már nem a ré�
gi. Ön hogy élte meg ezt a tárgyalássorozatot?

-  Sajnos valóban nem vagyok a régi. A tárgyalások során egy 
tényezőt nem vettek figyelembe a bírálóim: hogy az érdekegyez�
tetésben kialakult folyamatnak országos szinten elsősorban az a 
szerepe, hogy az inflációval kapcsolatos tényezőket kezelje. Az 
ÉT funkciója, hogy a gazdaság szereplői igyekezzenek fékentar- 
tani az inflációt, vagyis egyrészt a munkaerő ne fizessen túl nagy 
árat az inflációcsökkentésért, másrészt a kiáramló kereset ne ger�
jesszen inflációs folyamatot. Mindenkinek érdeke ezt betartani. 
Egy ÉT megállapodásban a munkavállalók, a munkáltatók, és a 
kormány hármasa állapodott meg a 16%-os felső határban. Ezt 
muszáj betartani, mert ellenkező esetben elszabadul az infláció; 
egy bérár spirál kezdődik.

-  Tehát a minisztériumban nem tiltották meg, hogy 17 vagy 18 
százalékkal emelje a béreket?

-  Nekem azt mondták, hogy az ÉT megállapodást a kormány be 
akarja tartani. Ha nem tartaná be, azzal azt az üzenetet közvetíte�
né a gazdaság szereplőinek, hogy elindulhat a spirál. Ezt persze 
nem a postásoknak kell megoldani. Ha a gazdaságból több pénz 
kerül ki, akkor a vele szemben álló termékkínálat ezt a több pénzt 
meg akarja ragadni. Ha ezt megteheti, nem többletáruval ragadja 
meg, hanem áremeléssel. Ezt pedig sajnos nem lehet mással féken 
tartani, mint a pénzkiáramlás korlátozásával. Ami engem nagyon 
zavar, hogy amíg itt mi évek óta próbálunk ezen elvek betartása 
mellett dolgozni, másoknál el tudják érni szakszervezetek vagy 
vállalati vezetők, hogy túllépjenek ezeken a mértékeken.

-  Mit tud mondani a radikálisabb szárnynak -  akik a sztrájk�
hoz nyúltak volna?

-  Hála Istennek végig felelős törekvés volt arra, hogy lehetőleg 
e nélkül kell megegyezésre jutni. Ugyanakkor a szakma is feldol�
gozta, hogy mit tenne egy általános vagy részleges sztrájk esetén. 
Arra jutottunk, hogy ennek elkerülése mindkét fél érdeke. A vá�
lasztmányi ülésen elmondtam, mik a sztrájk következményei. En�
nek egy részét fenyegetésnek tekintette a hallgatóság, bár én va�
lóban csak arra hívtam fel a figyelmet, milyen veszély érheti a 
munkavállalót a munkáltató kétségtelen kára mellett. Ez egy 
veszélyes, kétélű fegyver, mindkét fél sérülhet.

-  Sajnos a bérolló, amit a szakszervezet szűkíteni szeretett vol�
na a 21%-kal, a 16%-kal tovább nő, és az évek óta meglévő elma�
radás nem csökken.

-  Felelősen kell átgondolni a helyzetet. Hasonlíthatjuk ma�
gunkat egy átlaghoz, de ez nem azt jelenti, hogy mindenki az 
átlagot kapja. Belátható, hogy ez oda vezetne, hogy mindenki

egyformán keres -  és ez hogy nézne ki? Ez talán egy picit de�
magógia tőlem, mert ez nem feltétlenül jelenti, hogy minden 
dolgozó azonos összeget kap. Ez a felfogás nem veszi figye�
lembe, hogy szakmastruktúrában, képzettségi struktúrában van�
nak olyan iparágak, amelyek magasabb képzettségűeket igé�
nyelnek, ezért bizonyos iparágaknak az átlagtól fölfelé kell el�
térniük. Vannak olyanok is, akik, ha nem is ilyen alapon, ha�
nem a piac „igazságtalan” ítélete alapján -  amely mögött csak 
fogyasztó van -  juthatunk jóval magasabb jövedelemhez. Az a 
mi speciális bajunk, hogy ebben mi nem vagyunk előnyös 
helyzetben például a Matávhoz képest, ahol sokkal több ma�
gas végzettségű emberre van szükség. Viszont nálunk is elin�
dult egy folyamat, ami egyre inkább a számitástechnikára ala�
pozva igényli a magasabb tudású embereket. Ez a jövő postája 
felé vezet. Ez természetesen úgy ütközik a mai gyakorlatban, 
hogy igazán megfelelő szakembert a mai postai átlagbérekből 
adódóan nem nagyon lehet kapni. Ugyanígy bizonyos helye�
ken azzal vannak gondok, hogy megfelelő kézbesítőt kapjunk. 
Nem kétséges számunkra, hogy feljebb kell mennünk. Nem biz�
tos viszont, hogy az országos vagy az ágazati átlag az, amit el 
kell érni, vagy meg kell haladni. Azt szeretném, ha éreznék, 
hogy nem ilyen egyszerű a dolog, bár ezeket a tényezőket nem 
lehet figyelmen kívül hagyni. Van egy másik összefüggés is, ami 
igencsak kellemetlen, de ha nem számolnánk vele, pórul jár�
nánk: egyre nyilvánvalóbb hogy a Posta több és több tevé�
kenysége versenykörülmények között zajlik. Az országban sok 
helyen sokféle vállalkozás saját vállalkozási feltételekkel jele�
nik meg. Hogy csak egy példát említsek, a csomagszolgáltatás�
ban közel 300 cég működik az országban, a postai csomagok�
hoz hasonló méretű csomagokat vesz föl, és nem is mindegyik 
vállalja az ország egészére való szállítást, vagy ha vállalja, ak�
kor nagyon eltérő árakon. Nekünk, ha mondjuk kopogtatócé- 
dula-jellegű feladatokban kell gondolkodnunk, akkor ismer�
nünk kell, hogy példának okáért Nyíregyházán milyen ajánla�
tot lehet tenni, amelyben benne van a vállalási feltétel, határ�
idő, ár, és mögötte ott van a kereset, amit a dolgozó kaphat. 
Ezt egy másik vállalkozó is megteszi, nyilvánvaló nem buda�
pesti munkaerőárakon, hanem a helyi árszínvonalon. Ha mi 
budapesti munkaerőáron akarnánk Nyíregyházán vállalkozni, 
nem kapnánk munkát. Ez az, amivel a Postának szembe kell 
nézni, és emiatt a munkaerőpiac is determinálja ezeket az érté�
keket. Nem egyszerűen akarom, vagy nem akarom adni a pénzt, 
hanem ezeket is figyelembe kell venni.

-  M it ü ze n  a  P ostáná l a lacsony keresetűeknek szám ító  a lka l �
m azo ttaknak?  Vita fo ly ik  a  sza kszerveze t és a  s za k m a  között, a z t  
m ondták, hogy a  4 0 .000  postás nagyjából fe le  4 0 .0 0 0 fo r in t  a la tt 
keres. N em  fe lté tlen ü l jó  a  h a n g u la t a  postások körében.

-  Nem tagadom; de ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy 
csak ezt hangsúlyozni egyoldalú, és nem is felel meg teljesen az 
igazságnak. A.bban nerri, hogy a két dologról van szó. A postán 
vannak jövedelemkülönbségek, ez igaz, hogy ezek kialakultak, 
azt nem lehet a mértékek alapján megítélni. A mostani közhan�
gulatban a postások között elsősorban nagy a különbségek 
okoznak visszatetszést. Lehet, hogy nagy a különbség, de ami�
ket az előbb elmondtam, vagyis hogy milyen képzettségű embe�
reket kapunk azokért a bérekért, nem lehet figyelmen kívül hagy�
ni. Mindhárom érdekképviselet részéről egyformán elhangzott 
kritika a közvetlen munkahelyi vezetőkkel szemben, hogy mint 
vezetők kevésbé alkalmasak arra, hogy irányítsanak. De bizony 
ez összefügg azzal is, hogy ezekért a postavezetői bérekért mi�
lyen képességű és képzettségű embereket kapunk. Én nem aka�
rom csak ezzel igazolni a különbséget, de bizony ez is szerepet 
játszik. Amiben én most úgy látom, hogy másképp kellett volna 
a 16%-ot felosztani, az egyedül az, hogy a kézbesítők terhelését 
látom tartósan nagynak, amelyet én szívesebben elismertem vol�
na egy 16%-nál magasabb, természetesen más rétegek rovására 
történő béremeléssel. Viszont a kézbesítők esetében azt lehet 
mondani, nincs elegendő bizonyíték arra, hogy ez az érzetünk 
valóban alá is támasztható lenne adatokkal. Ugyanilyen érzetük 
van a pénzfelvevőknek főleg azokon a helyeken, ahol vagy nem 
tudnak már több munkahelyet nyitni, vagy nem cserélik föl az 
egyesített felvételi helyeket a pénzfelvevő helyek javára, és igaz 
az is, hogy az ő csúcsterhelési időszakuk hosszabb lett, vagyis 
már nemcsak a közüzemi díjbefizetések időszakára korlátozódik, 
hanem értékpapírügyekkel is foglalkozniuk kell. Néhány kapaci�
tásvizsgálat, amit elkezdtünk már, és jópár postán elvégeztünk, 
bizonyítja, hogy a pénzfelvevők terhelése magasabb az átlagos�
nál. A kézbesítőknél viszont van egy sajátos probléma, hogy mi�
közben egyes területeken bizonyosan több lett a kiszállítandó 
küldemény, ezt nem feltétlenül kellene az egyéni kézbesítők ter�

helésnövekedésével megoldani. Erre a megoldásra a Posta mai 
rendszere is alkalmas. Úgy lehet kisebb terheléssel elindítani a 
kézbesítőt, hogy több alkalmazottat veszünk föl erre a munkára. 
Ugyanakkor ez azt jelenti, hogy a régebbi kézbesítőknek keve�
sebb helyre, kisebb járásba kellene elmenni. Ez, mindenki által 
ismerten, ütközik a kézbesítő mai érdekével. Ezért nem lehet 
hagyni, hogy egy oldalról állandóan panaszkodjunk a nagy ter�
helésről, másrészt ennek természetes megoldását szolgáló kézbe�
sítőjárás-átszervezést akadályozzuk. Továbbá, ha változatlanul ő 
akar maradni a járásban, akkor csak túlórával lehet ezeket a 
többletterheléseket elvállalni. Ez megint nem megy, mert ilyen 
árakon nem fogják ránk bízni. Itt nincs más megoldás, létszámot 
kell emelni. Ezért van a Posta üzleti tervében létszámnövekedés, 
ami nagyrészt kézbesítői vonalra megy. Mivel nem tudtam hitelt 
érdemlően igazolni egy jelentősebb kézbesítői bérkiemelést, azt 
a megoldást kell választanoip szakmai vezetőként, hogy kézbe�
sítői létszámot szaporítuHk-,''és í$$ gyakorlatilag a terheléseket 
enyhítjük. ~ ,JVI 4* ••

-  M i a tanu lsága  e n n ek  a bértárgyalásnak? E nnek  b irtokában  
m it csiná lna  másképp?

-  A tanulságokat még hagyom érni, túl friss az élmény. Én 
egyetlen dolgot sajnálok, és ha úgy tetszik, egyetlen egy dolgot 
tekintek vereségnek az ügyben. Hibának és gyengeségemnek tar�
tom. Túlságosan sok lett a szociálpolitikai elem a keresetfejlesz�
tésben. Ez, még ha magamnak azt is mondom, hogy időről idő�
re elképzelhető ennek arányaiban történő növekedése, tartósan 
nem lehet, hogy a munka elismerése és a bérfelhasználás ne le�
gyen összhangban egymással. A bérnek nem  szociá lpo litika i k ü l �
detése van, az a teljesítménnyel kapcsolatos. Ezt a következő�
képpen vezetem le -  bár ezt a gondolatmenetemet többen kifo�
gásolták -  de én a számokat mondom. A hivatalos ’98-as inflá�
ció 13-14 százalék. A Posta a 16%-os keresetnöveléssel és a szo�
ciális juttatásokkal együtt két százalékkal magasabb életszínvo�
nalat ad a postásnak, mint ’97-ben. Ezzel én nem azt mondom, 
mint ahogy néhányan megpróbálták beállítani, hogy elégedett 
vagyok ezzel a postásfizetéssel. A plusz két százalék viszont 
tény. Az is tény, hogy ebből a 16%-os bérnövekedésből 14%-ot 
az áremelés, a postai tarifaemelés fedez. És aki azt nem látja be, 
hogy ez nem más, mint infláció önmagában -  persze részben 
azért, mert a külső infláció hatását próbáljuk fedezni -  akkor azt 
kell mondjam, hogy sajnos nem érti az összefüggést. Mindaz, 
ami a szociálisban még hozzájön, tovább javítja a postás ’98-as 
életszínvonalát. Ezek tények, és én ennek örülök is, de ezt nem 
szabad úgy beállítani, hogy a 21%-ot nem értük el, és ez ku�
darc. Ez egy szép eredmény a postások életminőségének javítá�
sára.

U dvarhelyi A n d rá s  és 
U dvarhelyi B á lin t

ADD A NEVED™—
Név szerinti szavazás volt a 16 + 3.06%-os 

megállapodásról a Postás Szakszervezet vá�
lasztmányának február 12-i ülésén, délután 6 
órakor. Eszerint a megállapodást ellenezte a 
Szegedi Postaigazgatóság TSZB-jétől: Maróti 
László, Marosvölgyi Károlyné. Nem volt jelen 
Iliin József. Nemmel szavazott a Budapesti 
Postaigazgatóságtól: Horváth Éva, Takács Vio�
letta Rozália, El-Saghirné Pataki Magdolna, a 
Budapestvidéki Postaigazgatóságtól: dr. Kö- 
rösztös Jánosné, Béres Mihályné, Tolnai Sán�
dor; a Postaszállítástól: Kuvik Pál, Nagy Jero�
mos, Bánrévi Imre, Benkő Viktor.

A megállapodás mellett voksolt a Szegedi 
Postaigazgatóságtól Ujszászi Jánosné, a Deb�
receni Postaigazgatóságtól: Kónya Lajos, 
(Lugossi Ildikó és Bobikné Sipos Katalin 
nem volt jelen), Tóth József, Éber Miklós; a 
Miskolci Postaigazgatóság TSZB-jétől: Szta- 
hura Lászlóné, Farkas Zoltánné, Kristóf Jó �
zsef, Forgóné Tar Teréz, Pinczés Jánosné, 
(Váradi József távol); a Soproni Postaigazga�

tóságtól: dr. Horváth István, Horváth László, 
Tárnoki Richárdné, Gerseiné Murai Éva, a 
Pécsi Postaigazgatóságtól: Pencze Pál, Biró 
Lászlóné, Vida Sándorné, Mészáros Gábor- 
né, (Bár Csaba nem volt jelen); a Budapesti 
Postaigazgatóságtól: Gonda Istvánné, Biczó 
Péter; a Budapestvidéki Postaigazgatóságtól: 
Rácz Lajos, Szeleczkyné Monek Mária, Orosz 
Jánosné; a Hírlapüzletágtól: Szigethy Kál- 
mánné, Kránicz József: a Posta Vezérigazga�
tóságtól: Barkóczi Sándorné; a Budapest 
Postacsomagüzemtől: Sárfi József; a PEK-től 
Braun Gabriella és a PAÉH-tól dr. Zsohár 
Andrásné.

A 16 + 3-06%-ra tehát a 41 választmányi tag�
ból 29-en igennel, 12-ten pedig nemmel sza�
vaztak. A szabályzat értelmében az elfogadás�
hoz 2/3-os többség kell. A délután 6 órai sza�
vazást hosszú vita előzte meg és végül a má�
sodik szavazás hozta a fenti eredményt. Ez�
után kötötte meg a Postás Szakszervezet és a 
Magyar Posta Részvénytársaság az 1998-as bér�
megállapodást.

Annak ellenére, hogy az alacsony keresetű�
ek központi keretből történő kiemelését a vá�
lasztmány javasolta az MP. Rt. Vezetésének az 
1998. évi bértárgyalások utolsó napján nagy vi�
ta alakult ki ebben a kérdésben. A választ�
mány végül szavazással elvetette saját korábbi 
javaslatát és úgy döntött, hogy az alacsony ke�
resetűek kiemelését területi hatáskörbe utalja.

Tekintettel arra, hogy az alacsony keresetű�
ek szempontjából nagy különbség van a köz�
ponti kiemelés és a területi megállapodás kö�
zött az előbbi javára a választmány úgy dön �
tött, hogy a szavazás területi megoszlását köz�
zéteszi.

Eszerint a Pécsi, a Budapesti, a Debreceni 
és a BUVI TSZB, szavazott a központi kieme�
lés mellett, viszont ellene szavazott a Szegedi, 
a Soproni, a Miskolci, a Hírlapüzletági a Pos�
taszállítási TSZB, valamint a Csomagüzem és 
PAÉH, a PÉK, a Vezérigazgatóság és a 70-es 
ph. SzB.



1998. FEBRUAR KULTÚRA « 1 5

BENCZÚR TANFOLYAMOK:
ASZTROGRAFOLÓGIA

„Az asztrológia és grafológia kapcsolatát és egymást kiegészítő 
■«voltát bemutató tanfolyam azoknak, akik a grafológiában vagy 
^az asztrológiában némileg tájékozottak.
'•Foglalkozások: csütörtökönként 17—19.30-ig.
'Részvételi díj (május 28-ig): 8.400,- Ft.

ELŐKÉSZÍTŐK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANULMÁNYOKRA kö�
zépiskolásoknak és felnőtteknek, felsőfokú intézményekbe rajz�
iból felvételizőknek.
^Foglalkozások: szombatonként 10-12 óráig.
■“Részvételi díj (június 30-ig): 5.000,- Ft.
4

FENG-SHUI
„Ha szeretnéd megváltoztatni az életedet, változtass meg 27 dol�
got otthonodban!” A kínai geomencia megpróbálja megtalálni a 

.legkedvezőbb elhelyezést és küllemet az emberi létesítmények 
»számára. A tanfolyamon az előadások és gyakorlati konzultációk 
"során elsajátítható az a tudás, aminek segítségével kevés ráfordí�
tással nagy eredményeket érhetünk el környezetünk és ezáltal 
“életünk harmonikus kialakításában.
^Foglalkozások: szerdánként 17-18.30-ig.
Részvételi díj (hat alkalomra): 2.000,- Ft.

FOTÓTANFOLYAMOK
■•Foglalkozások: alapfokon csütörtökönként 17-18.30-ig, haladó 
^szinten keddenként 17-18.30-ig.

'Részvételi díj (24 órára): 6.300,- Ft.

NYELVTANFOLYAMOK
.Német -  kezdő: szombaton 8.30-12.45-ig.
Angol -  kezdő: kedden és csütörtökön 16.30-19 óráig 

■ középkezdő: hétfőn és szerdán 16.30-19 óráig 
haladó: kedden és csütörtökön 16.30-19 óráig 
nyelvvizsgaelőkészítő: hétfőn, szerdán és pénteken 16.30-19 
óráig.
Részvételi díj (80 órára): 10.000,- Ft.

SZABÁS-VARRÁS -  haladó 
Foglalkozások: szombatonként 9-12 óráig.
Részvételi díj (60 órára): 5.000,- Ft.

SZEMÉLYISÉGLÉLEKTAN -  különböző karakterológiákat, sze�
mélyiségelméleteket ismertető pszichológiai előadássorozat. 
Foglalkozások: péntekenként 16-18 .óráig.
Részvételi díj (május 29-ig): 8.400,- Ft. nrlyns

TÁRSASTÁNC
Foglalkozások: szombatonként, februárban és március 1-jén va�
sárnap is.
Kezdő: 9-30, 13-30 és 17 órától, haladó: 11.15 és 15.15-től. 
Részvételi díj: 2.100,- Ft.

TERÁPIÁS JÓGA
Foglalkozások: alapfokú péntekenként 14.30-16 óráig, 
középhaladó szerdánként 16.30-18 óráig,

' haladó péntekenként 16.15-18 óráig
-c

A fenti, kedvezményes részvételi díjak csak postás és távközlési 
. dolgozókra vonatkoznak. Jelentkezni lehet személyesen 

és a következő telefonszámokon:
322-7208, 352-7239, 321-7334.

HÁZIMUZSIKA, TÁNC, JELMEZ 

ÉS SMINK FARSANGKOR
'Február a farsang hónapja. A Postás Művelődési Központ a télbúcsúzta�
tó vidámság jegyében sokféle programmal készül a tél utolsó hónapjára.

•  Péntek esti randevúra hívja a táncolni szerető közönséget a 70-es 
évek közkedvelt zenekara, a napjainkban újra reneszánszát élő Gemini 
trió, febmárban és márciusban 13-án, 18 órától.

•  A gyermekek 14-én 10 órakor jelmezversennyel, Hűvösvölgyi Ildikó, 
'Cseke Péter és Rátonyi Róbert vidám, zenés, játékos farsangi műsorával 
ünnepük a farsangot. A március 7-i játéknapon 10 órától pedig bű�
vésszel, bohóccal és sok meglepetéssel várják a tavaszt.

•  15-én 17 órakor lesz a Budai Operatársulat vidám farsangi előadása. 
„Az Orfeium tanyám...” című műsor házigazdája Lukin László. A „Házi�
muzsika a Benczúrban” pódiumsorozat következő programja március 21- 
én a Richard Wagner Társaság jubileumi műsora.

•  A Stílus klub a tavaszi megújulás jegyében smink- és frizuraötleteket 
ad a hölgyeknek. 16-án 18 órakor a szakma jeles mestereitől tanulhatják 
meg a résztvevők az egyéniségükhöz, korukhoz és adottságukhoz legin�
kább illő sminkelési és hajformázási stílusokat, szakmai mesterfogásokat.

A rendezvényekről a művelődési központ munkatársai a 321-7334-es 
telefonszámon adnak felvilágosítást, illetve személyesen a VI. kerület, 
Benczúr utca 27. szám alatt várjuk a jelentkezéseket.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény ismét jogot ad arra, 
hogy befizetett adónk egy részével magunk rendelkezzünk.

Ha Ön úgy dönt, hogy adója 1%-át felajánlja a Postai és Távközlé�
si Művelődési Alapítánynak (1068 Budapest, VI., Benczúr u. 27.), a 
rendelkező nyilatkozatot el kell juttatnia az adóhatósághoz, illetve 
munkáltatójához.

A bprítékon tüntessg fel 
NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS SZEMÉLYI SZÁMÁT.

I
 Továbbra is várjuk Önt, családtagjait, barátait, munkatársait Buda�
pesten a VI. kerületben, Benczúr utca 27. szám alatti Postás Művelő�
dési Központba.

Az alapítvány adószáma:
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Takács Tibor

A MŰVELŐDÉS 
PALOTÁJA

Interjú
Bundik Zsigmonddal

Igazi palotába lép a látogató, ha benyit a Postás Művelődési 
Központ Benczúr utcai épületébe. Jómagam voltam itt néhány�
szor, nem egyszer látogatóként, egyszer előadóként, most azon�
ban telve a kíváncsiság izgalmával, hiszen ezentúl jó néhány�
szor jövök el, hogy beszámoljak lapunk olvasóinak arról a nagy�
szerű, sokoldalú, érdekes és értékes előadásokról, tanfolyamok�
ról, klubdélutánokról, és egyéb rendezvények sokaságáról, amit 
ez a ház hónapról hónapra és szinte napról napra kínál nagy 
számú közönségének, az alapítványi postás dolgozók nagy tá�
borának.

Bundik Zsigmond ügyvezető igazgató az ismerősnek kijáró 
szívélyességgel fogad, de ez a fogadtatás itt minden vendégnek 
kijár. Úgy kezdjük a beszélgetést, hogy máris benne vagyunk az 
események sodrában, hiszen itt a farsang ideje s egyik rendez�
vény a másikat éri. Mivel a programok felsorolásának is jut majd 
hely lapunkban, így hát inkább előbb a múltat idézzük föl, nem, 
nem a palota múltját, hiszen arról egy gyönyörű kiadvány min�
dent elmond, s ennek a címe mi más lehetne, mint „A Benczúr”, 
s részletesen elmeséli annak a száz esztendőnek a történetét, ami 
1896-ban kezdődött, és a millecentenáriummal volt egyidős. Er�
ről csak egyetlen adatot, ezt a szép palotát az a Marmorek Osz�
kár tervezte, aki a híres Ősbudavára együttest is megkomponálta 
az Ezredévi Kiállításra. Ez a palota sokaknak élmény, ezt minden 
látogató átéli, átélheti, aki ide vendégnek érkezik.

Bundik Zsigmondnak és kollegáinak azonban, ez a palota 
munkahely.

-  A Magyar Posta utódvállalatai 1990-ben létrehozták a Postai 
és Távközlési Művelődési Alapítványt. Ma már részvénytársaság�
ként működik a Magyar Posta, a Matáv, valamint az Antenna 
Hungária is. Ezek együttesen tartják fönt a Postás Művelődési 
Központot, egy 11 tagú kuratórium irányításával. Ők állják a 
költségvetést. Engem 1977-ben neveztek ki igazgatónak, az 
utóbbi tíz évben már ügyvezető igazgatóként vezetem e közpon�
tot. Nagyon, sokat adtam a postának r- már 38, év óta a Postát 
szolgálom -*;• de'nagyon sokat is kaptam: megbecsülésben, elis�
merésben! Ez a feladat elsősorban tudást, hűséget, emberséget, 
pontosságot s állandó ittlétet követel tőlem is, a munkatársaim�
tól is. Ám előbb nekünk kell adni! Nálunk több mint ötven mű�
velődési programból lehet választani, ami azt hiszem nagy szó, 
és bő választék. Bármilyen -  a mienkhez hasonló feladatokat el�
látó -  művelődési ház mellé oda merem tenni a mi programun�
kat.

Míg dedikáltatom „A Benczúr” kiadványt, elnézem ezt a ke�
mény férfit. Nem érzem a debreceni tájszólást beszédén, de

mondja, hogy a Hajdúságból jövők kihallják szavaiból az ősi 
nyelvjárási izeket.

Elmesélte, hogy postatiszti tanfolyamon ismerkedett meg fele�
ségével, és utána jött, Debrecenből Budapestre. A véletlen és a 
Sors mindig olyan helyre állította, ahol vezetni, irányítani, oktat�
ni és tanítani kellett. Csak azért nem eleveníti fel élete sok-sok 
élménytadó emlékét, hiszen ma is, minden idegszálával idekö�
tődik, ez az élete, él-hal a munkájáért.

-  Tele vagyunk állandó feladattal. Hiszen túl azon, amit ez a 
Ház kínál kulturális, közművelődési és más programban, épp 
elég bőséges. Ha azt mondom, évente több mint 300 nem köz- 
művelődési program is zajlik nálunk, ugye, hihetetlen? S ezenkí�
vül sok nemzetközi tanácskozás színtere a mi csodálatos palo�
tánk. Azon is sokan meglepődnek, ha elmondom: évente mint�
egy ötven esküvő rendeznek nálunk. Éttermünk is elismert, sőt 
nem marad el a versenyben a nagy szállodák éttermei mellett 
sem. Helyet adunk baráti találkozóknak. Mindazoknak, akik már 
jártak itt, nem kell ecsetelni a Postás Művelődési Központ szol�
gáltatásait, akik meg ezután jönnek el hozzánk, azok egy nagy 
család tagjaivá válhatnak.

-  Szakmai tanfolyamokat is tartanak?
-  Oktatási, és továbbképzési programoknak is helyt adunk, hi�

szen a művelődés területe hatalmas és szerteágazó, viszont a há�
rom R. T. szakmai tanfolyamainak szervezése nem a mi felada�
tunk. Sok időt töltöttem el előbb a Debreceni-, majd a Budapest- 
vidéki Postaigazgatóságokon, s az oktatás nekem nagyon sokat 
jelentett mindig, mindenhol. Dolgoztam a Postás Szakszervezet�
ben, függetlenített munkatársként is. És éppen, e néhány mun�
kahelyváltásból adódott, egy máig a szivemben maradó tüske. 
De el se mondom. Nem tartozik ez senkire...

Később mégis elmondta, hogy mi bántja, de a lelkemre kötöt�
te: szigorúan riporton kívül. Hátha nem haragszik meg, ha meg�
írom. De csak azért, mert Bundik Zsigmondnak mindene a hű�
ség. Hogy mi fáj ma is neki? Mikor a postás szakmában dolgo�
zott, nem jött össze annyi munkaéve, hogy törzsgárdatag lehes�
sen... A szakszervezet nem ismerhette el a törzsgárdatagságot. 
így innen is, onnan is kimaradt, s nem is szeret erről beszélni. 
De hogy éppen ő, a Postához annyira hűséges nem lehetett so�
ha a Posta törzsgárdatagja? Ez ami 
egy kicsit bántja.

-  Ugye, nem írja meg?
Mosollyal feleltem. A szemem

nem mondott nemet.
Remélem, ha újra eljövök a Pos�

tás Művelődési Központba, ezért 
sose érez majd haragot az ügyve�
zető igazgató úr.

Miközben hazafelé a 105-ös 
buszon olvasgattam „A Benczúr” 
történetét, szemembe ötlött az a 
csodálatos Tamási Áron mon�
dás. miszerint „Azért vagyunk a 
vjlí^on, hogy valahol otthon le�
gyünk benne.” Aki idejön, itt 
művelődik, nyelvet tanul, film- 
klubptag, itt farsangol, koncerf 
tét élvez, vagy bármimódon kö�
tődik e házhoz, csakugyan ott�
hon van...

Hogy is búcsúzhattunk volna 
másként: Viszontlátásra!

Fábián L. Gyula 

CSAPZOTT LAPOK

HOGYAN NÉZZÜNK  

TELEVÍZIÓT?
Lehetőleg sehogy. Alig néhány hónapja, hogy 
megkezdődött a kereskedelmi televíziók adá�
sainak sugárzása, és máris mindenki meggyő�
ződhetett arról, hogy a sok televízió pontosan 
olyan rossz tud lenni, mint kettő, vagy akár 
egyetlen egy. Azokban a háztartásokban, ame�
lyek be vannak kötve valamely szolgáltató ká�
belhálózatára, manapság több mint tíz magyar 
nyelvű program között válogathat a szerencsés 
vagy inkább szerencsétlen díjfizető. Mi szere�
pel a választékban? Jobbára élettől elrugaszko�
dott, agyalágyult sorozatok, amelyekből soha 
semmi hasznosat nem sikerül megtudnunk. 
Hiszen ki vehetné hasznát saját életében a bra�
zíliai milliomos csemeték álproblémákkal ter�
hes, zagyva hétköznapi bornírtságainak? Vagy 
miféle tanulsággal szolgál a mára tolószékbe 
kényszerült, de a képernyőn még önfeledten 
röpködő Batman kalandjainak bármelyik epi�
zódja? A sorozatok mindent elárasztó döm- 
pingje mellett a televízió a rettegés és az 
iszony forrásává válhat otthonunkban. Egy si�
ma hétköznapon több mint fél tucat krimi, 
thriller, akció és horrorfilm között válogathat 
az, akinek nincs jobb dolga. A kutatások sze�
rint az ilyen filmek nézése jelentősen gyorsítja 
a szervezet elöregedését. Gondoljuk csak vé�
gig: a néző fotelben terpeszkedve, úgyszólván 
teljesen mozdulatlanul ül órákon keresztül, s 
a képernyőre meredve chipszet, sütit, ropit, 
miegymást eszeget. A nassolás előbb-utóbb 
testsúlygyarapodáshoz vezet, de ettől még le�
hetnénk akár boldogan is. Csakhogy a képer�
nyőn pergő gyilkosság, hulladarabolás vagy 
akár az űrlények támadása láttán magasra szö�
kik a vér adrenalinszintje. A mellékvesék teljes 
gőzzel dolgoznak, fotelben rágcsáló ember 
szervezetében élettanilag ugyanaz játszódik 
le, mintha ő maga is valódi részese lenne a lá�
tottaknak. Naponta egyszer, kétszer, sokszor. 
Lassan állandósul a magas pulzus és vérnyo�

más, az idegrendszer pedig olyanná válik, 
mint egy rosszul hangolt zongora. Kinek 
hiányzik ez? A televízió ráadásul a nyugtalaní�
tó műsorok mellett még kikapcsolt állapotban 
is képes felkorbácsolni gyilkos indulatainkat. 
Hiszen ettől az évtől a készülék tartását csak�
nem ugyanolyan szigorú szabályok övezik, 
mint mondjuk az önvédelmi fegyverét. Adóbe�
vallásunkban -  büntetőjogi felelősségünk tu �
datában! -  fel kell tűntetnünk, hogy rendelke- 
zünk-e otthon műsorvevő készülékkel. Nyilat�
kozatunkat akár ismételt házkutatásokkal el�
lenőrizheti a hatóság, a hírek szerint talán ép �
pen a posta jobb sorsra érdemes szakemberei. 
Csak találgatni lehet, hogy hány jó postai 
szakembert fognak majd kötelességének telje�
sítése során a magukról gyakran megfeledkező 
állampolgárok jól elagyabugyálni. Bár az is le�
het, hogy ezekre az ellenszenves aktusokra 
rendőri segédlettel kerítenek majd sort az ille�
tékesek. Annál rosszabb: az évek óta egyre tar�
tó bűnözési dömping idején a rendőrök talán 
mással is foglalkozhatnának, mint a televízió 
készülékek ellenőrzésének bizarr, orwelü kör�
táncával.

Ideje felismernünk, hogy a kereskedelmi tele�
vízió megjelenéséhez fűzött várakozásaink 
minden alapot nélkülöztek. A nappali szoba 
sarkában viílódzó agymosó szerkezet életünk�
ben játszott túlhatalmát minden eszközzel 
csökkentenünk kell. Van-e jobb módszer erre az 
olvasásnál? Talán igen. Hiszen nehéz lenne el�
képzelni jobb és tartalmasabb elfoglaltságot 
egy családi kirándulásnál, vagy egy kedélyes, 
jókedvű beszélgetésnél. Erre azonban nem 
mindig kínálkozik mód. Ráadásul az ember 
olykor magányra vágyik, hogy eltűnődhessen 
az őt körülvevő világ jelenségein, megpihen�
hessen az állandó rohanásban, és egy kicsit fel- 
töltekezhessen friss, új energiákkal. Mára már 
tudjuk, hogy vaklármának bizonyul a Guten�

berg galaxis összeomlásának víziója. A könyvtá�
rak egyre gyarapodnak, a könyvkiadók teljes 
gőzzel működnek. És ma is minden gondolko�
dó ember büszke az évek alatt összerakott kis 
házi könyvtárra. Olvasni nagyon jó. Ráadásul 
az olvasás a televízió nézés passzivitásával 
szemben állandó alkotásra kényszeríti képzele�
tünket, hiszen egy-egy könyvben zárt történet 
minden olvasónak más módon nyilvánul meg.

Umberto Eco, akinek nálunk is népszerű A 
Foucault-Inga és A Rózsa neve című regénye, 
egy regényelméleti tanulmányában (Hat séta a 
fikció erdejében) így ír erről: „Korábbi előadá�
saimban idéztem két részletet, mindkettőben 
szerepelt egy kocsi és egy ló. Az első... azért 
volt mulatságos, mert a Gedeone nevű szerep�
lő, amikor megkérte a bérkocsist, hogy jöjjön 
érte másnap, külön hozzátette, hogy hozza a 
kocsit is -  és mellesleg a lovat is hozza! Nevet�
tünk rajta, hiszen nyilvánvalónak tűnt, hogy a 
lónak is jönnie kell, mégha nem is mondják ki�
fejezetten. Találkoztunk egy másik bérkocsival 
is, a Sylvie-ben: az viszi az elbeszélőt éjnek 
idején Loisyba. Ha újra olvassák az utazást le�
író oldalakat... meglátják, hogy a lóról nem 
esik említés. Lehet hát, hogy a Sylvie-ben 
nincs is ló, minthogy a szövegben nem jelenik 
meg? De bizony van. Olvasás közben odakép�
zeljük, amint poroszkál az éjszakában, zöty- 
költeti a kocsit, s e lágy zötykölődés az, ami�
nek hatására az elbeszélő -  mintha altatódalt 
hallana -  ismét álmodozni kezd. De tegyük 
fel, hogy nem vagyunk különösebben képze�
letgazdag olvasók: olvassuk Nervált, és nem 
törődünk a lóval. Tegyük fel már most, hogy 
megérkezvén Loisyba, az elbeszélő azt mond�
ja: Kiszálltam a kocsiból, s felfedeztem, hogy 
Párizstól idáig az egész úton nem húzta ló. Az 
épeszű olvasó kétségkívül mentem visszala�
pozna és elkezdené élőiről olvasni a könyvet, 
hiszen eddig a legszebb romantikus hangulat�
ban andalodva élte bele magát egy alig meg�
határozható, finom érzésekkel teli történetbe, 
holott -  ezek szerint -  egy rémregénybe kellett 
volna beleélnie magát."

Eco példájából látjuk, hogy az olvasás alko�
tó folyamat. Minél többet olvasunk, annál in�
kább kifejlődik bennünk ez az alkotói kész�
ség, és nem vitatható, hogy ez olyasvalami, 
aminek életünk során igen nagy hasznát ve�
hetjük. Hogyan nézzünk televíziót? Lehetőleg 
sehogy. Inkább olvassunk helyette. Igazi él�
ményekkel gazdagodhatunk, és még házkuta�
tástól sem kell tartanunk.
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a M agyar Posta 
Részvénytársaságnál 1998-ban 
végrehajtandó keresetfejlesztésről 
és a szociális juttatások 
mértékének, illetve forrásának 
növeléséről

Bilek István

K U N G  FU 
V A G Y
M I C S O D A ...

1. A társaságnál átlagosan 16%-os keresetfej�
lesztést kell végrehajtani, mely postaszerven�
ként minimálisan 16%-os alapbérnövelést tesz 
kötelezővé 1998. január 1-jei hatállyal, az aláb�
bi ajánlásokkal:

Kötelezően ki kell emelni:
• az alacsony megfizetettségű
• közönséggel közvetlen kapcsolatban álló 

munkavállalókat.
A hírlapkézbesítők keresetfejlesztésté a da�

rabkár emelésen keresztül az átlagkereset fej�
lesztés mértékének megfelelően kell végrehaj�
tani (végrehajtási utasítás)

2. Postaszervi szinten megállapodást kell 
kötni:

-  a helyi bérszerkezeti sajátosságok figye�
lembe vételével az 1. pont szerinti mértéket ki�
egészítő alapbér emelés nagysága,

-  további bérpolitikai intézkedés tárgyá�
ban, mely nem lehet ellentétes hatású a köz�
ponti bérpolitikával.

3- A társaságnál 1998. január 1-től a mini�
málbér: 21500 ,- Ft a teljes munkaidőben 
foglalkoztatott munkavállalók alapbére, törzs�
bére:

-  a legalább középiskolai végzettségű, szel�
lemi foglalkozású ügyintézők, továbbá a több 
mint féléves gyakorlattal rendelkező ügyviteli 
alkalmazottak esetében, valamint

-  azon fizikai munkakörökben, ahol a mun�
kavégzés feltételei eltérnek a normál munka- 
körülményektől, vagy a teljesítendő feladat 
már betanított munka 24 500 Ft/hó összegnél 
kevesebb nem lehet.

4. A teljes munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállalóknak adható alapbérfejlesztés 
legkisebb összege 3000,- Ft, kivéve a mini�
málbérre történő kiegészítést. A részmunkaidő�
sök esetében a foglalkoztatás mértékével ará�
nyosan kell az adható legkisebb bérfejlesztés 
összegét meghatározni.

5. Az ügyvezetés kötelezettséget vállal arra, 
hogy ha a féléves adatok termelékenységből 
eredő teljesítmény növekedést igazolnak, ak�
kor az érdekképviseletekkel közösen kérnek 
engedélyt az 1. pontban meghatározott kere�
set fejlesztési mérték teljesítményarányos túllé �
péséhez.

6. A lakás célú támogatás forrása a szociális 
tervben (a társaság eredménye terhére) 15 mil�
lió Ft mértékkel (200 millió Ft-ra) emelkedik.

7. A fizetési előleg keret mértéke az éves 
bérköltség 0,8%-áról 1%-ra változik.

8. Az étkezési hozzájárulás havi 1600 Ft-ról 
2600 Ft-ra emelkedik.

9. A Társaság ügyvezetése 1998. május hó 
folyamán a beruházások és épületfenntartások 
véglegesítését követően megvizsgálja annak le�
hetőségét, hogy 1998. szeptember hónapban a 
munkavállalók részére egyszeri 1200 Ft össze�
gű pótlólagos étkezési hozzájárulást biztosít�
son.

11. A 7-8. pontok 1998. január 1-jétől hatá�
lyosak, a 10. pont 1998. március 1-jétől.

12. A társaság ügyvezetése kötelezettséget 
vállal arra, hogy

-  a bérfejlesztésre és a juttatások mértékének 
meghatározására irányuló érdekegyeztető tár�
gyalásokat minden év decemberében megkez�
dik az érdekképviseletekkel,

-  a társaság stratégiai tervét a titoktartás be�
tartása mellet, illetve a humán politikai straté�
giai tervet az érdekképviseleteknek véleménye�
zésre átadja,

-  a norma-karbantartási folyamat lezárása, 
illetve évközi norma módosítás csak érdekkép�
viseleti véleményezés után valósul meg,

-  az 1997. évi normakarbantartás kérdésé�
ben az érdekképviseleteket egyetértési jog ille�
ti meg,

-  a létszámnorma rendszerének teljes körű 
felülvizsgálatánál az érdekképviseletek igénye 
alapján biztosítja a részvételt,

-  a közgazdasági szabályozó elveit -  az el�
múlt évek tapasztalatait figyelembe véve -  vé�
leményezésre az 1998. évi szabályzó kialakítás
előtt átadja m  .érdekképviseleteknek,

-  a bértarifa rendszer kialakításnak munká�
latai a normáreridszer felülvizsgálatát követő�
en az érdekképviseletek szakértőinek bevoná�
sával azonnal megkezdődnek,

-  az érdekképviseletekkel „Együttműködési 
megállapodás”-t köt,

10. A kollektív szerződés 4-es számú mellék�
letének B. szolgálati munkaruha ellátás 2. szá�
mú táblázat 5. munkakör csoport kiegészül a 
8. munkaköri csoportba tartozó „postaforgalmi 
szolgálatot ellátó gépkocsi vezetők”-kel (cso�
mag- és a hírlapszállítást ellátók kivételével) és 
egyidejűleg kikerülnek a 8. Munkaköri csoport�
ból. A személygépkocsi vezetők szolgálati 
munkaruha ellátása kiegészül nadrág és cipő 
juttatással.

2. sz. táblázat az alábbiakkal egészül ki:

-  az érdekképviseletek postai küldemény�
forgalmát a díjhitelezés rendszerében teljes díj- 
kedvezménnyel biztosítja 1998. január 1-jétől,

-  a társaság jellemző munkaköreiben foglal�
koztatottak, rétegek megfizettetését 1998. év�
ben részletesen elemzi, annak érdekében, 
hogy az 1999. évi bérfejlesztést megfelelően 
elő lehessen készíteni.

13. Az érdekképviseletek tudomásul veszik, 
hogy az átlagkeresettel megegyező alapbér fej�
lesztés mozgó bér képzésére -  jelenlegi isme�
reteink szerint -  nem ad lehetőséget. Ezt a 
tényt a munkavállalókkal az érdekképviseletek 
is ismertetik.

14. Az 1-4. és a 6-11. pontok végrehajtása 
érdekében a társaság ügyvezetése legkésőbb 
1998. február 16-ig vezérigazgatói utasítást ad 
ki, illetve intézkedik a 6-11. pontok PoÉ-ban 
történő kihirdetéséről.

Budapest, 1998. február 12.
Mundruczó Kornél elnök

a Postás Szakszervezet részéről

Doros Béla vezérigazgató
a Magyar Posta Rt. részéről

Csátárl Lajos elnök
a POFÉSz részéről 

Tóbiás István elnök
a POMÉSz részéről

Munkakör- Ruhaféleség Ruhaféleség A1 apellátásnál Ellátási időszak Ellátási
csoportok férfi női gyakoriság

kézbesítő ciPÖ cipő 1 pár nyár, évente 1 pár

TISZTELT SZAKTÁRSAK, KEDVES KOLLÉGÁK!
A Postás Szakszervet 1997. novemberében fogalmazta meg az 1998. évre vonat�

kozó bérkövetelését. Átérezve a postások rossz jövedelem viszonyait, melyeket szá�
mításokkal is bizonyítani tudtunk, azt követeltük a munkáltatótól, hogy az átlag- 
keresetet 21%-al növeljék ebben az évben és az étkezési hozzájárulás összegét 
1.600.— Ft-ról havi 2.000.— Ft-ra emeljék fel. Ezt a mértéket annak tudatában ha�
tározta meg a szakszervezet, hogy a bértárgyalások során még elfogadható komp�
romisszumra kell a munkáltatóval jutni. A követelésünk mértéke összességében -  
az étkezési hozzájárulást jövedelemnövekedésre átszámítva -  22,17% volt.

A munkáltató január második felében adta át bérfejlesztési ajánlatát, mely 3,1%- 
os létszámnövekedést, 12,5%-os átlagkeresetnövelési és mindössze 10%-os kötele�
ző alap-bérfejlesztési lehetőséget tartalmazott. F.zt az ajánlatot, ismerve tagságunk 
véleményét is, a szakszervezet határozottan elutasította.

A három hetes megfeszített tárgyalások során kényszerűen tudomásul vettük, 
hogy a munkáltató a 16%-os keresetfejlesztési mértéket jelenleg nem lépheti át, 
ezért olyan megoldást kerestünk, mely megközelíti azt a jövedelemnövelési mérté�
ket, amit a bérkövetelések megfogalmazásakor kompromisszumos megállapodás�
ként elfogadhatónak láttunk.

Ezért a keresetfejlesztés mellet igényeltük a szociális juttatások körének és mérté�
kének növelését, elsősorban az étkezési hozzájárulás összegének emelését, mert ez 
közvetlen nettó értékű jövedelmet jelent valamennyi munkavállaló számára.

A tárgyalásokat követően 1998. február 12-én 22 óra 10 perckor írtuk alá az 1998. 
évi bérmegállapodást.

Ennek értelmében a Magyar Posta Részvénytársaságnál 16%-os átlagkereset nö�
vekedést kell megvalósítani. Ez minden középfokú postaszervnél minimum 16%- 
os alapbéremelést tesz lehetővé. A postaszervek a helyi bérmegállapodás során 
döntenek arról, hogy mely rétegek kiemelésére van szükség.

A megállapodás értelmében az étkezési hozzájárulás mértéke 1.600.- Ft-ról, 
2.600.- Ft-ra emelkedett január 1-jei (visszamenőleges) hatállyal.

A beruházási és fenntartási terv véglegesítését követően dönt a munkáltató és a 
szakszervezet arról, hogy van e lehetőség szeptember hónapban egyszeri 1.200.- Ft 
összegű kiegészítő étkezési hozzájárulás fizetésére.

Ezen túlmenően döntés született arról, hogy a hírlapkézbesítők a jövőben cipő 
ellátásban részesülnek és rendeztük a gépjárművezetők munkaruha ellátását is.

A megállapodás tartalmazza azt is, hogy a bértömeg 0,8%-áról 1%-ra emelkedik 
a kiosztható fizetési előleg keret, továbbá megnöveltük a lakáscélú támogatás ke�
retösszegét.

A keresetfejlesztés és a szociális juttatások mértékének növekedése együttesen 
19,06%-os jövedelem növekedést eredményez, melyből a keresetfejlesztés és az 
étkezési hozzájárulás 19%-ot tesz ki.

A munkáltató kötelezettséget vállalt arra, hogy ha a féléves adatok termelékeny�
ségből eredő teljesítmény növekedést igazolnak, akkor a szakszervezettel közösen 
kérnek engedélyt a 16%-os keresetfejlesztési mérték teljesítmény arányos túllépésé�
hez, mely a második félév során mozgó bér formájában fizethető ki.

A munkáltató ezeken túl a megállapodásban olyan kötelezettségeket vállalt, me�
lyek a jobb és hatékonyabb együttműködést garantálják.

Tudjuk, hogy ez a megállapodás nem minden postás számára jelent megfelelő 
bérnövekedést, de a felesleges sztrájk (postás munkahelyek veszélyeztetésének) el�
kerülése és a munkabéke megőrzése érdekében egyezségre kellett jutnunk a mun�
káltatóval.

A jövőben is felelősségünk tudatában, következetesen fogunk fellépni a 
postások érdekelnek érvényesítéséért, jövedelmi helyeztük javításáért.

Budapest, 1998. február 13. 
a Postás Szakszervet Választmánya

Csodálkozással vegyes hitetlenkedéssel figyelem a mostanában nép �
szerű különböző keleti önvédelmi harcművészeteket, egyik másik egye�
nest lenyűgöz, megbabonáz. A „kung fu” is például; a selyemruhás, haj- 
longásos izék, rácsos arcvédőikkel elkezdenek hadonászni botjaikkal, 
egzotikus zenei effektusok közepette, hát, nem könnyű dolog csinálni 
sem, nemhogy megérteni az akcióikat, akárcsak a baseballban vagy a kri�
kettben, s amelyről még az ángliusok is mélán viccelődnek, valahogy 
így: Sokan azt hiszik hogy a krikett valamely sport...de nem az. A krikett 
művészet...

No, és mit szólnak egyébként a sumo-birkózáshoz? A hús- és izomtor�
nyok pillanatokig tartó gyömöszkölése, az azonnali eredmény: győze�
lem, dicsőség és boríték ( valószínűleg csekkek vannak benne...) -  ez 
aztán a japáni önuralom és fanatizmus kitűnő propagandája, a gazdasá�
gi csoda beigazolása stb. stb. Ja, és hogy nincs remi, döntetlen, csak 
győzelem vagy vereség -  igazán szimpatikus sportág. (Az a helsinki 1-1 
ugyebár...

Ilyesfajta gondolataim támadtak midőn a nemrég lezajlott „Knock 
Out” Sakkvilágbajnokság elődöntőjében rábukkantam a következő 
„Kung fu-Sumo” összecsapásra, amely az első lépésektől kezdve a sza�
muráj kardok villogására, a támadó és védekező akciók látványosságaira 
emlékeztetett s bizony, jelen voltak a borítékok is, hiszen az egész 5 mil�
lió dollár díjalappal volt megfejelve, s az abszolút győztes bajnok 
1370 000 $-t tett zsebre s még csak be sem kellett öltöznie semmiféle mas�
karába, védőöltözetbe. Szellemi harcművészek leszünk mi is sakkozók?! 
Kétségtelen, hogy a krikett mellett a sakk sem egyértelműen sportféleség, 
inkább művészet, még akkor is, ha az ember vesztesként áll fel az asz�
taltól, mint például az alábbi partiban Nigel Short, akit körön kívülre so�
dort saját agresszív lendülete és vesztett.

Beljavszkij (2710) -  Short (2660)
Groningen, 1997

Vezérfianchetto
1. d4 e6 2. c4 b6 3. e4 Fb7 4. Fd3 
f5 5. e:f5 Fb4+ 6. Kfl! Hf6 Diag�
ram 7. Fe21!

Pokoli lépés, amely a sötét király�
futó elfogására irányul.

7. -  0-0 8. c5 b:c5 9- a3 Fa5 10. 
d:c5 Hd5 11. Hf3 B:f5

Naná, hogy nem c6?? -  amire a 
tiszt megmenthető lett volna, de mi�
lyen áron?? A 12.b4 Fc7 utáni bútor- 

raktárt épeszű sakk-sumós netn vállalhatja.
12. b4 H:b4 13. a:b4 F:b4 14. Fb2 a5 15. h4 Bd5 16. Vb3 Ha6 17. 

Hc3 H:c5 18. Vc2 Bf5 19. Bh3 Ve7 20. Kgl Baf8 21. Bfl d6
Ha jól meggondoljuk, ez az első „normális” fejlődő húzás ebben a par�

tiban s mindjárt veszít is egyúttal. Réti paradoxonja, mely szerint „A fej�
lődő lépések veszítenek!” -  néha igaznak bizonyul.

22. Hg5 h6 23. g4!
Sumókám ezt elnézted, mi?
23. -  h:g5 24. g:f5 B:f5 25. Fg4 Bf4 26. f3 g:h4 27. Vh2 Vg5 28. 

B:h4 Hd3 29. Bh8t Kf7 30. Vg3ü Vc5+ 31. Kh2 F:c3 32. Vh4l Ff6 
33. Vh7!

Short szelet vetett s most vihart arat: elképesztő, de matt fenyeget Vg8- 
Ve8-Vh5-tel. Please, contact me with Deep Blue -  Kérem kapcsolják 
Mélykék urat! Sürgős az eset -  mondja ilyenkor egy jobb PC-sakkprogram 
konferansziéja, rekviem tónusban.

33. -  Vc2t 34. Kh3 B:f3+ 35. F:f3 Hf4t 36. Kg3 V:b2 37. Vg8t Kg6 
38. Vh7t Kf7 39. Vg8+ Kg6 40. Ve8t Kf5 41. F:b7 g5 42. Bh6 Vc3t 
43. Ff3 He2t 44. Kg2 Hf4+ 45. Khl d5 46. Vf7 és sötét föladta:l-0.

Su-mókás állás: B:f6t,Fg4t és B e it lebonyolítás ellen nincs védelem.

EGY RECEPT •  EGY VICC

VELŐS MÁJSZELETEK
Hozzávalók: 4 szelet sertésmáj, 4 evőkanál olaj (zsír), 20 dkg sertésvelő, 
3 evőkanál liszt, 1 evőkanál vaj, petrezselyem, törött bors, só. Mellé: ha�
sábburgonya, savanyúság.
Elkészítés: A májszeleteket egyik oldalon lisztbe mártjuk és forró zsírban 
vagy olajban mindkét oldalon szép pirosra megsütjük. (Egy-egy oldalon 
kb. négy-öt percig.) Közben a velőt langyos vízbe mártjuk, hártyáit le�
húzzuk, a vajon megpároljuk, megborsozzuk, megsózzuk és meghintjük 
finomra vágott zöldpetrezselyemmel. A májat tálra rakjuk, rátesszük a pá�
rolt velőt. Hasábburgonyát és bármilyen savanyúságot adunk mellé.

AKTUÁLIS GONDOLATTÖREDÉK
Tavaly volt húsz esztendeje, hogy VetőJózsef (1910-1977) átszegődött egy túlvilági 
szerkesztőségbe. „Az újságíró noteszából” című aforizma-gyűjteményéből vett idé�
zetet megtalálhatják a rejtvény függ. 1. és vizsz. 4. sz. soraiban. Ez egy a csípős, 
mélyértelmű, szellemes mondásaiból, amelyeket szájról szájra adtak a hivatás mes�
terségbeli tudnivalóit tőle tanuló újságírógyakornokok. (Ez a gyöngyszem a szüle�
téskor lázadásnak számított, de ma is megállja a helyét...)

VÍZSZINTES: 1. Hacsaturján személyneve. 4. Az aforizma második része. 12. 
Eltakar. 14. A többiek előtt sorol. 15. PVC -  másképpen (IGALIT) 18. Némán du�
kál (!) 19. Római 501. 20. Rejtjelez. 21. Körívű kanyarulat. 23. Vadászrepülő típu�
sa. 24. Esküvő utáni mulatság. 26. ... szék, délbácskai település (+’) 27. Minden 
randevú így kezdődik (!) 28. Futását Vörösmarty írta meg. 29. Vesszőből font szál�
lítóeszköz. 30. Nomen nescio. 31. Finnugor nyelvű néptöredék. 32. Fejvédő. 34. 
Sáv mássalhangzói. 35. A korund átlátszó, kék színű drágaköváltozata. 37. Gyer�
mekgondozónő Angliában. 38. KH 40. Nagyobb kártékony ragadozó. 42. Szesze�
sital -  bizalmasan. 43. ••• Fair Lady. 45. Aki következik. 47. A szobába taszít. 49- 
Csak félig reagál (!) 50. Germán főisten. 51. Kisebbség. 53. Nagy fájdalom. 54. Ok�
tat. 55. Végre a lényegről beszél. 57. Az asztácium vegyjele. 58. A vetés legfonto�
sabb kelléke. 59. Szőnyegtisztító állvány. 60. Hasztalan beszéd. 64. Már nem tart 
szorosan. 65. A Tisza mellékfolyója. 66. Parancs a huszároknak.

FÜGGŐLEGES: 1. Az aforizma első része. 2. Város Elő-Ázsiában. 3. Munkák 
-  tolvajnyelven. 4. Zavaros tea (!) 5. Üres kád (!) 6. Ellenben. 7. Hálával emlege�
tem (-’) 8. A ’40-es évek táncos filmsztárja volt ... Marika. 9. 100, 1000, 50 -  a régi 
Rómában. 11. Mozgásba hozás. 13. Az életet bölcs nyugalommal szemlélő ember. 
16. Viták középpontjában álló fennsík a Közel-Keleten. 17. Rombolás. 21. Élő�
lény a vízben. 22. Japán szabad harcos. 23. Eltérő. 25. ...us -  névszók ragozásá�
ban a részeshatározó esete. 26. Építmény szénégetéshez. 29. Komikusán túljátsz�
va ábrázol. 31. Őserdő. 33. Udvart takarít. 36. Izraeli politikus. 39* Megnyeri a tet�
szésemet. 41. Dezodormárka férfiaknak. 43. Előadja képjelt történetét. 44. YA. 46. 
... Tin-Tin, a csodakutya. 48. Lengyel légitársaság. 49. A tetejére csúsztató. 51. Az 
önnél bizalmasabb megszólítás (+’) 52. Teljesen kinyílik pl. az ajtó. 54. Lant ke�
vert betűi. 56. Itália fővárosa. 58. Kihalt futómadár. 59. Az egyik tv-rendszer. 6 l. 
Azonos hangzók. 62. Néma páva (!) 63. Kettősbetű. 64. Római 51.

PARDON
Fiatal szülész kérdezi professzorát, szerinte jól vezette-e le első esetét. A 
professzor mosolyogva: -  Kitűnően, kolléga. Csak az a szokás, hogy a 
végén a csecsemő fenekére verünk kettőt, nem a kismamáéra.
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