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A FAROK CSOVALTA KUTYA
VONY~TASA
Az elrnclt hetekben a MAV Rt.-nC1 fell6po vilsighelyzettel kapcsolatban kialakult egy informici6s hiborh, melyet a MAV vezetoi 6s Katona Kilnlin miniszter a m6difrkon keresztiil
inditott a vasutassaggal szemben, kulonos tekintettel a szakszervezetekre. Naprbl-napra
meghazudtolva 6s megalizva a vasutassbg
jelentos rkszCt, anlit mi sem turiink tovbbb sz6
n6lkiil. Hely hibnybban a teljess6g igCnye
nklkul felsorolnkk nChiny val6tlan Bllithst CS
annak ciifolatbt.
A MAV Rt. megegyezbsre torekszik a szakszervezetekkel, a b6r 6s Kollektiv szerzodCs
tiirgykban, de a szakszervezeti vezetok inkiibb
sztrijkba viszik a dolgozbkat. A val6shgban
diktitumszerii, 8,5%-osnak mondott bCrernelCsi javaslat, anli 6%-OSbbremelkst garantbl nminden vasutasnak. Ezt a miniszterelnok 2,5%-OS
reilbbr novekedksnek allitja be. A val6shgban

a vasutasshg egCsz6re n6me a gazdasbgi elorejelz6sek szerint (7-9%-OSinflhci6 viiltozatlan
ad6ttibla miatt) reilbkr csokkenCst eredmbnyez. A sztrhjkba hajszol~r61csak annyit,
hogy a mozdonyvezetok tobbs6ge kritikaval
illette a szakszervezeti vezetoket, ami6rt
"csak" hatbrozott idejii sztrijkot hirdettek
eddig, 6s irisban nyilatkoztak arr61, hogy a
tovhbbiakban a meghatirozatlan ideig, megillapodhig tart6 sztriijkot hirdess6k meg a szakszervezetek. HossA hetek 6ta nincsenek Crden ~ tbrgyallok,
i
mert azok a ronda szakszervezetek nem hajlanddk aliirni egy nyilatkozatot, melyben lemondaninak a torvCny iiltal biztositott jogositvinyaikr61 6s CrvCnytelenitenbk
az elmclt 10 kvben a MAV-val kijtott Crvbnyben levo munkaiigyi megbllapodhsokat, amik a
munkavbllal6k Crdek6ben kottettek.
folytaths a 2. oldaloiz)
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a fejleszthkre szint osszeg, a thmogathsok
Gfolytatcis az els6 oldalrdl)
A miniszter elmondla.szerint mkg nern lhtott nern p6toljhk a kozszolghlat teljesitkskbiil
dolgoz6 vasutast de egyszer majdnem sikeriilt keletkez6 veszteskgeket. A vezetks a torvknyes
neki, h az egy vasutas kabhtban dolgoz6 pol- keretek kozott miikodo, az orszigban val6ban
cs6valja a kutyht" (a MAV vezetese b a kormhny, mint tulajdonos) 6s 'he hm a szbyog
(vasutas) adjon vkrt"!!! Megkrtem az egylk
kollCghat, aki a minisztert a "mosolyg6s
vipera" becenkwel illeti. Naponta jelennek
meg adatok a vasutas bkrekrol, kiemelve a
mozdonyvezetok bkrbt, osszehasonlitva kiilonboz6 foglalkozhsi korok bkreivel, amik
megtCvesztok a kozv6lemCny szhmhra, mivel
idiinkht thlzottak, nern a val6shgnak megfeleloek. Szerintiik a vasutasok jovedelme
jelentosen meghaladja tijbbek kozott az
orvosokkt, 6s az egykni vallalkoz6k tobbskgkkt, amit egy gondolkodni tud6 ember nern
hisz el. A v a s ~ tvezetoi szerint a vasutasok

zetek vezetoit teszi felelliss6 a vasirtnhl kialakult problkmhkkrt. Ez a jelek szerint egybecseng a jelenlegi kormhny hltal a civil szervezetekrol kialakitott k6pCvel CS elkkpzelkseivel. Minden szakszervezeti jogositvinyt meg
kell sziintetni, 6s u t h a szabadon rendelkezni a
vkdtelen munkavhllal6kkal. A jogokat ks a
b6reket rnajd a hatalom meghathrozza, mert o
tudja, hogy mi a j6 a dolgozblazak.
Egy mondatban osszefoglalva, a demokrhcia j6
a hatalomnak, addig, amig a kontrollt nern
gyakoroljitk a torv6nyben felhatalmazott thrsadalmi szervezetek, mert ha megpr6bhlj&k, a
tthsadalom ellenskgeivk vhlnak.
Ma mAr egykrtelmuen lhtszik, hogy a konflik-

lehetne emelni, nern veszik figyelembe, hogy a
vasutasok a munkajuk nagyobb rkszkt kozfel-

megrnozdul~5mak eredmknytelenskge a magyar den~okratikusintkzmknyrendszer egyik

kozalkalmazottak nern Crdemelnek bert, mert

csonyabb szintre is httol6dik 6s a munkiv61-

vezetoi koriilbeliil 600 B, szolghlati fonokig
b e z h a bruttb tobb szkezer forintos jutalmat

krdekeik vkdelmkben fellkpni, faleg ha az
Orszhggyiilks megszavazza a kiilijnboz6 szak-

De mirol is van sz6 tulajdonkkppen?
A MAV 1968-t61 tobbszori htszervezksen esett
at, a n ~nern
i hozta meg a virt eredmknyeket. Az
irinyitd apparatus vizfejkbnt megmaradt a
vasGt 61611 mikozben 127000-rol 67000-re
fogyott a vasutasok 16tszhma 10 CV alatt.
Nincsen hatkkony iizletpolitikaja, 30 6ve kevks

mbdositlokat, a d e t a MAV a kozlekedksi
miniszter thn~ogatkiivalk i v h kezdembnyezni.
De remkljiik, hogyha a "kutya" ugat tovhbb,
att61 m6g a karavhn halad!!!

'
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KZLEMENV
A Mozdonyvezet6k Szakszervezete Kijldbttk6zgyrCjlese a mai napon

egyhangljlag Ogy dontott, hogy 2000. febru6r l-6n 0.00 6r6t6l
meghat6rozatlan id6re sztrbjkot hirdet, ha addig nem jon letre
megallapodas:

- a kollekfiv szerzEid6sr6/,
- a 2000. 6vi b6remel6sro"/,
- a munkaiigyi kapcsolafok rendezbsbr61.
A testulet eliteli a MAV Rt. vezetoinek magatartasat, melynek
kovetkezteben sztrajkok robbantak ki a vasirtnal, de ugyanez a

feleldsseg terheli a tulajdonos kepviselojet, a kozlekedesi minisztert is.
A Mozdonyvezetdk Szakszervezete tovabbra is kesz a konstruktiv targyalasokra, de nem fogadja el azt. hogy nincs kollektiv szenddes, es
nincs a mozdonyvezet6k szamara elfogadhat6 - realnovekedest
eredmenyezd - bermegdllapodas.
A MOSZ ezutan is egyuttmiikodik a masik ket reprezentativ vasutas

sza kszervezettel es szamit a hazai munkavallal6k, szakszervezeteik
szolidaritasara, tamogatasara.
Mozdonyvezet6k Szakszervezete
Kiildottkozgyiil6se
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A Mozdonyvezetok Szakszervezet6nek ugyvivo Bizottshga mai, rendUviili ii16skn
krtkkelte a MAV Rt. vezet6skvel folytatott thrgyalbok jelenlegi helyzetkt, kialditotta hllhspontjht, meghozta dontbskt, 6s javaslatokat terjeszt elb a ~iildiittkOzg~~16s december 9-611 tartandb rendkiviili ul6sCre.

1. A Mozdonyvezetok Szakszervezete Kuldiittkiizgyiilkse 1999. oktbber 13-a"
kialakitotta javaslatht a 2000. kvi bkremelbsre 6s a Kollektiv Szerzodks m b d ~ ~ i t a d
s h , mely javaslatot november 9-611 htadta a MAV Rt. vezetbsknek 6s a mhsik kkt
reprezentativ szakszervezetnek azzal, hogy bizik az eredmknyes tarwalbs~kban*
TGl a mozdonyvezetok foglalkoztatAsi biztonshghnak megtarthhn, a ~ o l l e k t i ~
Szerzodks mbdosithsiin, a munkakijriilm6nyek javithshn, 14 %-OSalapb6r-ernel6si
igknyt fogalmazott meg.
A MAV Rt. vezettse november 9-611 - november 30-irn megismktelve - 5,88%-OS
alapbkrfejleszt6sre tett javaslatot azzal, hogy ez 8,5%-OS6tlagb6r-novekedbs biza
tosit, de a kovetkezo fobb feltktelekkel:
- vhllaljanak a szakszervezetek 2000-ben munkabkkCt,
- jhruljanak hozzh a szocihlis- 6s jblkti koltsdgek 15%-OScsiikkent6s6hez, 1000
mellkkvonal uzemeltetCs6nek megsziintet6skhez.
A Mozdonyvezetok Szakszervezete nem fogadja el a munkiiltatb b6remelesi
javaslatiit, rnunkabhkdt a 2000. M megillapodiisok megk6t6se eset6n vfilla1,
visszautasitja a szociilis- 6 j616ti kiiltsegek csiikkent6s6t 6s az 1000 km-nyi
rnelldkvonal felsziimolisiit.

a
helyzetet, 6s ameGyiben a MAv Rt. nem mbdosit javaslathn, kezdje
felkkszulbt a hathrozott munkav6llalbi fellkpksre, a munkabesziintetks megszervez6skre.

3. A Mozdonyvezetok Szakszervezete a mai napon megalakitotta
sztriijkbizottsiigiit.
Budapest, 1999. november 6.

2000. januhr-februhr
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Kukely MPrton ~r
vez6rigazgat6

n % & Rt.
~ Vez6rigazgat6sPga
Budapest

Tisztelt kzdrigazgat6 UP!
A Mozdonyvezetok Szakszervezete, a Vasutasok Szakszervezete CS a Vasuti Dolgoz6k Szabad Szakszervezete az elmiilt h6napban itadta 0nnek javaslatht a 2000. Cvi
bCremeltsre, CS a Kollektiv Szerzodks m6dositAshra vonatkozban. A MAV Rt.
vezetoi ugyancsak irhsos javaslatot terjesztettek elo, dontoen a jovo tvi b6remelCsrol6s a Kollektiv SzerzodCs m6dositistir61.
A Vasuti Brdekegyezteto Tanhcs keretkben folyi, thrgyaltisok a bCremelCs
kCrdksCben eddig nem jtirtak eredrnknnyel, hiszen a munkhltati, javaslata elfogadhatatlan a munkavillal6k r6szCrol.
Mindhkom reprezentativ szakszervezet illet6kes testiiletei aggodalomrnal hllapitott& meg, hogy veszklybe keriilhet az hltaluk kCpviselt munkavAllal6k jovo Cvi
bkremelbse. A szakszervezetek a mai napon CrtCkeltkk a kialakult helyzetet, 6s arra
a kozos elhatirozbra jutottak, hogy a M ~ L VRt. vezetksknek elfogadhatatlan
bCremelCsi javaslata CS a jovo Cvi bCremelCs veszClyeztetettsCge miatt a hathlyos
MunkatorvCnykonyv 194. 5 alapjiin

egyezteto thrgyalhst kezdemenyeznek,
kiilonos tekintettel a sztrhjkr61 sz616 1989. kvi VII. TV.eloirhsaira.
(Az egyezteto thrgyalhs alapjhul szolgh16 irhsos hllhspontot a MOSZ 6s a VSZ
1999. november 9-611, a VDSzSz november 30411 atadta a munktiltat6nak.)
Budapest, 1999. december 9.

Kiss L aszld
a MOSZ elnoke

Dr. Markus Imre
a VS2 elnoke

Gaskd Istvdn
a VDSzSz elnoke
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KEDVES
A mozdonyvezetok, vasutas munkaviillal6k sorsiit alapvetoen, 6s hosszii
tivra befolyhol6 donto ponthoz 6rkeztek a M& Rt-vel folytatott, 2000.
tvre sz616 b6r-, 6s kollektiv szerzod6si tiirgyalasok.
1. A munkiiltat6 m6ltiinytalan, reiilber-csiikken6st eredmknyezo tiirgyalasi javaslatiit nem hajland6 megviiltoztatni.
2. A Kollektiv Szerziid6s vivmhnyait csorbitva, nem csak a munkakoriilmknyeket 6s a foglalkoztatis feltkteleit akarja a munkav6llal6k
hiitriinyiira megviiltoztatni, hanem ezzel sziindtkosan keresetcsokken6st
is eloid6z.
3. A vasdt vezetoi az eddigi egyeztetksek soriin ktts6gbe vont& az
bdekk6pviseletek partnerskgkt, egyoldaliian akarj6.k szabalyozni a jovo
6vi mozdonyvezetoi jovedelmeket 6s munkiiltatiisi feltkteleket. Sziind6kosan 6s nyiltan a munkaviillalbk trdekkkpviseletei ellen fordultak, azok
mudsiijhak ellehetetlenittstt akarjk.
4. A MAV Rt- vezetkse arra torekszik, hogy szembeiillitsa a vasutas
munkaviillal6kat sajiit szakszervezeteikkel, ezkrt az aliibbiakat ktrjiik
Toled.

Ne vegy6l ht a bCrezbedde1, munkhltathsi felt6teleiddel
osszefiiggo, egyoldalu munkgltat6i hrtesitbst, munkaszerzodCs-mbdosithst 6s mhs olyan dokumentumot, amely hosszu
vhllalbi pozicibi't.
Csak az egysCges fell6pCs hozhat szimodra eredmbnyt!
A MOSZ Kuldottkozgyiiltse nevtben:
Apavbri Jbzsef
iigvvezet6 alelnok

Kiss Ldszlb

Dr. Borsik Jbnos

2000. januhr-februhr
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NYILATKOZAT
A Mozdonyvezetok Szakszervezete
1999. november 9-611 iigy kezdte tiirgyalhsait a bkremelksrol 6s a kollektiv szerzodCs m6dositAsir61, hogy bizott a thrgyalbok szakszerii, nyugodt lCgkorii CS
eredmknyes lefolytathshban. Ezzel
szemben a MAv Rt., 6s a tulajdonosi
jogokat gyakorl6 minisztkrium vezetoi
azt akarjhk, hogy:
- ne legyen bhrmeg5illapod5is, csokkenjen a mozdonyvezetok rehlbkre,
- ne legyen kollektiv szerzod6s, csak a
MunkatorvCnykonyvben eloirt minimumok CrvCnyesiiljenek,
- ne legyen egyiittmukod6s a szakszervezetekkel, tagadva a munkaiigyi kapcsolatok ICnyegCt,
- ne legyen Crdekvhdelme, szakszervezete a mozdonyvezetoknek, majd ok
megvCdik a munkavhllal6kat.
Siilyositja a konfliktust, hogy:
- a MAV Rt. vezetoi kknyszeredetten,
Crdemi javaslatok nklkiil vesmek rkszt a
thrgyalhsokon,
- a szakszervezetek kozos, kompromiszszumos bCremelCsi javaslakira vizsgC
16dhs nklkiil nemet mondtak,
- a mozdonyvezetoket, a vasutasokat
szembe akarjhk forditani sajht szakszervezeteikkel,
- a MAV Rt. vezetoi azonosulnak sajht
kommunikhci6s irodhjuk propagandiijhval, a tknyeket mellozii diihodt iromhnyaival (hovatovhbb a kommunikhci6s
iroda iriinyitja a M ~ L V
Rt. vezetkskt 6s
nem forditva),

- az illetekes miniszter a hhttkrbol ,,mozgatja" a MAV Rt. vezet6sCt, nem segiteni akar, hanem igyekszik ellehetetleniteni az am6gy is nehCz thrgyalhsokat,
ellentmondhsos nyilatkozataival megsbrtette a mozdonyvezetoket, vasutasokat.
Sajnhlatos, hogy mind a MAV Rt. vezetCse, mind a kozlekedksi miniszter
vas.irtrefomr61 sz6noko1, mikozben
nincs ilyen. Legfeljebb a kormhnydontCs alapjhn szabad kezet kapott (pknzt
nem!) kozlekedksi miniszter intbzkedhet
az htalakiths elok6szitkskro1, a mellkkvonalak egy rCszCnek felszhmolhar61.
Mhsfelol joggal panaszkodnak az utasok
a koszos kocsik miatt, de azt tudni kell,
hogy a kocsitisztithst a MAV Rtmaghnv~llalkozhsbaadta, tehht ez is az
o hthhrithatatlan felelossCge.
A mozdonyvezetok - mint mindig hatiirozottan, egyskgesen, (kozel 100%osan) pontosan CS szakmai utasithsok
szerint viselkednek a sztrhjk idejCn,
vhrva a mielobbi, szhmukra is elfogadhat6 bCrmeghllapodbt, a kollektiv szerzodCs m6dosithsht, megkotksCt.
A Mozdonyvezetok Szakszervezete
kbnytelen meghllapitani, hogy a kialakult konfliktusCrt egyontetiien a MAV .
Rt. 6s a kozlekedksi tArca vezetoit terheli a felelosskg.

Mozdonyvezetox
Szakszervezete

SZTRAJKJAINK
1999. december 20.
2000. januar 10-1 2.
2000. februar 1

......

A Szabad Szakszervezetek Nemzetkozi Szovetsiige fotitkhrknak
azonos szovegu levele
Magyarorszag miniszterelnok6hez
6s kozlekedbsi miniszterbhez
Kedves Miniszterelnok UP!

Tar= szocihlis phrbeszkd Magyarorszagon
A Szabad Szakszervezetek Nemzetkozi szovetskge (SzSzNSz) mCly aggodalmiit
fejezi ki amiatt, hogy Magyarorszhgon az krdemi szocihlis piirbeszkd megszakadt.
A magyar munkaviillalbknak mind nagyobb sziimban kell sztrhjkhoz folyamodni,
hogy hallathas& hangjukat.
A bkrpolitika, amely tulajdonkkppen a reiilbkrek esokkenCskt jelenti CS az iitmenet
terheit a munkavhllalbkra helyezi, ugyanakkor korlhtozza a hh-omoldalii struktxlrhk
hatkkony miikodhkt, nem felel meg az eurbpai szociiilis modellnek. A kozelmiilt3 is kifejtettkk aggodalmukat ezzel kapcsolatban.
ban EU tisztskgvis~l&
Ezek alapjiin tiimogatjuk a januh 10-kn kezdodo sztriijkot, arnelyet a SzSzNSz
magyar tagszervezeteinek, a MSZOSZ-nek, az ASZSZ-nek CS a Lighnak vasutas
szakszewezetei inditottak.
Siirgetjiik a thrgyalhsos rendezQ thmogathsht 6s hatiirozottan tiltakomnk az ellen,
hogy a vezetb egyoldal6 valtoztat6sokat vezessen be a kollektiv szerzod6s~lkapcsolatban.
Esztelettel '
Bill Jordan
i
f6titkbr

Tisztelt Miniszterelnok Ur!
Tisztelt Minimer or!
Tisztelt Elnok or!
Esztelt Kze'rigazgatd or!
Magyar tagszakszervezetiink a MOZDONYVEZET~KSZAKSZERVEZETE
(MOSZ), amely az Eur6pai Auton6m Mozdonyvezeto Szakszervezetek "ALE"
tagja - tiz mhsik tagszakszervezet mellett - rkszletesen tiijkkoztatott azokr61 az
okoMl, amelyek az 1999. december 20-i sztriijkhoz vezettek.
Terrnbszetesen ismerjiik mi is mindazokat a problkmdsat, amelyek ma szinte valamennyi eur6pai vasutra jellemzoek. Ezkrt bizonyos mkrtkkig megkrtjiik a
munkaad6k pozici6jat is.
Ennek ellenkre mindenkor elvhrjuk, hogy 0 n mint kozlekedksi miniszter megkrtse
a kollkghk helyzetkt is, illetve tisztelje az 0ket kkpviselo szakszervezetek
vklemknyeit.
A legnagyobb krtkk amelyet mi szakszervezetkknt vkdelmezhetiink, az a munkahelyek megorzkse, valamint egy olyan jovedelmi szinvonal biztosithsa, amely tagjaink ks csalhdjaik kletvitelkt, szocihlis, pknziigyi 6s jogi krtelemben egyarhnt szavatolja.
Ebb01 a szempontb61 a MOSZ kovetelksei mkrtkktartbak, 6s 0noknkl is meg kell
teremteni azt a kkszskget, amely egy mkrtkkad6 kompromisszum 6s alkalmas a
munkabbke helyreallitishra.
Az " A L E tagszakszervezetei nevkben, valamint a magam nevkben is, mint az ALE
elnoke, szabad legyen 0nt arra kkrnem, hogy gondoskodjon arr61, hogy a thgyalk
sok a kollkgik szhmitra olyan mklthyos eredmknyt biztositsanak, amelyek mielobb
elvezetnek a sikerhez, valamint a munkabkke mielobbi helyrehllithshra.
A MOSZ tagjai bizhatnak annak a tobb mint 100 000 mozdonyvezeto szolidarithshban, akik szervezetileg az ALE-hoz tartoznak.
Abban a remknyben, hogy az dnok befolyhshval pozitivan zhrulnak a thrgyalbok,
maradok barhti udvozlettel:

Manfred Schell s k
ALE-elnok
FranljCurt a m Main, 1999. 12. 22-Bn
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A Magyar KozlekedCsi Miniszter
vhlasza
Manfred Schell Or
elnok
ALE
Eurcipai Auton6m Mozdonyvezeto
Szakszervezetek

tatisit, 6s a reilkeresetek novekedkskt a
tivolabbi jovoben is. Az htfogci reform
egy versenykkpes vhllalat megteremtksCt is szolgilja, mint ahogyan a jobb ks
fejlettebb muszaki 6s technolbgiai feltkteleket megteremtkskt is. A legiijabb
adatok birtokiban a vasutas szakszervezetek vklemknyeinek megkkrkskre is
rovidesen sor keriil, mivel a magyar kor-minya vasuti reformhoz sziikskges dontkst 1999. 12. 21-tn elfogadta.
Ezen intezkedksek elofeltktele, hogy
minden munkavillal6 t megnyerjiink
akiket a reform krint, ezt akkor kezdhetjiik meg, ha a szakszervezetekkel
6s az iizemi tanicsokkal ezt megvitattik.
Biztos vagyok, hogy azok a szervezetek,
amelyek a munkavhllal6k krdekeit 6s a
munkaadbt kkpviselik, a legpontosabban mkrlegelik a sziikskges intkzkedkseket, abban a tekintetben, hogy figyelembe veszik a magyar vasutassag jovojkt.
Bizom abban is, hogy 0 k is felismerik,
hogy a reform csak akkor lesz megval6sithat6, ha a munkaad6 CS a munkavalla16k kozotti konfliktus megsziinik 6s
minden b6kCtlenskg megoldbdik, amely
ily m6don biztositja a munkabkkkt.

Rsztelt EZniik ~ r !
A Management es a Magyar Vasutaknhl
a vasutasokat kepviselo szakszervezetek
kozott folyamatban lkvo bkrtiirgyalisok
tekintetkben a kovetkezokrol tudom 0nt
tiijkkoztatni:
Hasonl6an, mint a fejlett eur6pai demokriicih511, a munkavillal6k 6s a munkaad6k krdekeinek koordinici6ja intkzm6nyesen nemzeti 6s villalati szinteken
egyarbt szabilyozva lesz. A sztrhjkjoggal kapcsolatosan azt az kszrevktelt tennkm, - amelyet mi a konfliktusos egyeztetksek legutols6 eszkozknek tartunk a
munkavillal6k CS a munkaadcik kozott ez 1989-ben lett torvknyileg szabilyozva.
A problkma megoldisa thrgyalhos uton
folyamatban van, 6s a Magyar Vasutak
Managementje a 2000-es kwe vonatko26 bkrtiirgyalhsbkat 1999 novemberkben
megkezdte. Ezek a tiirgyalisok mkg ma
is tartaiak.
A magyar kormhnynak az az hlliispontja, hogy fontosabb a hosszii tSm5 krdeke- Budapest, 2000. janutir 7.
ket kovetnie, mint a rovidtSm5akat. A
hossz6 taw5 6rdekeink abban jutnak
Kiszsiges hive:
Kdlmdn Katona
kifejezksre, hogy a Magyar Vasutakat
(Forditotta:
egy olyan Atfog6 reforrnnak vessiik a,,,
amely biztositja a vasutasok foglalkozHuszbr Lbszli, 2000. 01. 20.)
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Az ESZT ElnoksCgCnek ALLASFOGLALASA

Az ESZT tagszervezetei - akik az oktathban, kutatiisban, koztisztvisel6i munkakorokben, miiszaki, egCszs6giigyi dolgoz6kCnt tevbkenykednek hosszii id0 6ta megalapozottan kiizdenek az
altaluk kCpviselt munkavhllal6k bCrCCrt. Mindezek alapjhn szolidhrisak vagyunk azokkal a szakszervezetekkel, amelyek jogos bCrharcot folytatnak, CS fellkpnek a kollektiv szerzodhek megkotCsCCrt CS a szakszervezeti jogok csorbithhak szhndbka ellen.
EltokClt szhndkkunk, hogy a b6rthrgyalhsokat a thyadatok alapjh tovhbb folytatjuk mindaddig,
amig a munkavbllal6in.k korCt nern tudjuk olyan helyzetbe hozni, amely lehetBvC t e s i szhmunkra
az elottiink h116 feladatok tisztesseges ellhthht, CS az ehhez sziikskges 1CtfeltCtelek megteremtksbt.
Budapest, 2000. januar 5.
az ~rtelmisbgiSzakszervezeti TomoriilCs elnoksege

-

i

A KKDSZ SZOLIDARITASI KOZLEM€NYE
A KiizgyujtemCnyi CS Kiizmiivel6dCsi Dolgozbk
Szakszervezete (KDDSZ) fenntartja szolidarithat a masodik napja sztrsijkold vasutasokkal,
egyethrt kiivetelhseikkel, kivsinja, hogy kiizdelmiik legyen eredmCnyes.
A KKDSZ egyiittal visszautasitja mindazokat a
rnanipulhci6kat, amelyek hamis Bllithsokkal megpr6bhljhk a vasutasok 6s szakszervezeteik ellen
hangolni a kozalkalmazottakat, egyCb - kisebb
nyomhgyakorlb erBvel rendelkezo - munkavhllal6kat 6s a kozvClemCnyt.
Ezt az hllhfoglalht ezCrt hozzuk nyilvhosshgra,
mert:
l) Mi tudjuk, hogy nern a vasutasok bQe "sok" (a
havi brutt6 htlagos 77.000,- Ft-tal, amelykrt rendszeresen jelentos mennyiskgii tblmunkht is teljesiteniiik kell), hanem a rniCnk kevCs. Azt is tudjuk,
hogy ez nern "csak" bbrharc. Azaz, hogy a bCreken tiil, ilyen bizonytalan foglalkoztath.ssa1, brdemi Crdekegyezteto thrgyalbsok 6s j6 kollektiv
szerzbdCsek nClkiil nern lehetiink az Eurbpai Uni6
tagjai. Ez azt jelenti, hogy a vasutas CrdekvCdelmi
kiizdelem Crtiink, magyar munkavhllal6kCrt is
folyik, a szolidarith tehht nern csak kotelessCgiink, de Crdekiink is!
2) Tudjuk, hogy a kozvClemCny szakszervezet-el1enessCgCnek provokhlhsiival a hatalom legszivesebben valamennyi munkaviillal6t fegyvertelenn6,
kiszolghltatotth tenne. EzCrt nern szabad elfogadni

azokat a hazug hllithsokat, amelyek a kotelezettsbgiiket teljesita, a munkavhllal6kat vCd6 szakszervezeteket akarja bunbakkknt feltiintetni a sztrhjkCrt. Eur6pa minden demokratikus joghllamirban
thmogatjhk az emberek a szakszervezeteket,
hiszen pontosan tudjAk, hogy veliik egyiitt, Crtiik
kiizdenek emberi, munkavhllal6i joguk61-t a mindenkori hatalommal szemben. f gy van ez Magyarorsziigon is, ahol novekszik a szakszervezetek
szervezetts6ge CS belso egyskge, amivel egyre
6rdemesebbt5 vhlnak a rnagyar szakszervezetek is
az hllampolghrok thmogathhra!
3) Tudjuk, hogy a ~ ~ v - n ti5bb
h l mint egy Cvtizede fennbll6 konfliktus mindenek elott abb61
fakad, hogy a kornyezetkimCl6 vasiiti kozlekedks
CS szhllitis fejlesztbse elmaradt Magyarorszhgon.
Mikozben minden magyar hllampolghr elemi
Crdeke lenne, hogy a levego, #atalaj Q a vizek, az
6pitett CS a termCszeti kornyezet vCdelmCve1 edrt a vasiit fejlesztCsbve1 is - kiizdjiink onnon
CletesClyeink jobbithshCrt! Az ezzel szernben a
vascti h616zat sziikitCsCt, lebonthsbt szorgalmazb
hllami politikht pedig minden torvCnyes eszkozzel
ellenezziik, S ezCrt is thmogassuk a vasutassbg, a
szakszervezetek kiizdelmdt.
Budapest, 2000. janucir 11-kn

Vaddsz Jdnos
a KKDSZ eln6ke
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Mozdonyvezetok Szakszervezete
Kedves Bariitaink!
A Repiilogkp Miiszakiak Fiiggetlen Szakszervezete CS a RepiilogCp Szerelok
Szakszervezete egyetkrt a vasfiti dolgoz6kat reprezentAl6 szakszervezetek ckljaival CS
t6mogatbul (ha addig meghllapodhs nem sziiletik) 2000. januir 12-611 07.00-t61 09.00
brhig szolidarithsi sztrhjkot tart.
Hisziink abban, hogy csak az osszefog~sbanvan esCly!
Ferihegy, 2000. janubr 7.

*

Ffirhz Ferenc
RMFSz ~&yvivo"

Sods Gdbor
RSzSz Elniili

Kedves Kolldgiik!
A 2000. kvi bkrfejlesztkssel kapcsolatos harcotokat timogatjuk, ckljaitokkal egyetkrtiink.
Sikeres megillapodist kivhva ezcton is kifejezziik szolidaritisunkat a tevoleges segitskg mellett.

Budapest, 2000. janubr 7.
~dvozlettel:
Inokai G&
Koztiti Kwekedksi Szakszervezet

A KERESKEDELMI ALKALMAZOTTAK
SZAKSZERVEZETENEK KOZLEMENYE

A Kereskedelmi Alkalrnmottak Szakszervezete - hetetleniteni sziindCkoz6 1CpCseivel. Mikozben
figyelemmel kisCrve a Vasutasok, a Mozdony- vkhat6 a sztriijkoi6k ellerii hangulatkeltCs minden
vezetak 6s a Vasijti '~olgoz6kSzabad Szakszerve- eszkozknek Q m6dszerCnek bevetCse, a Kereskezete, azaz a VSZ, a MOSZ CS a VDSZSZ 2 h6nap- delmi Alkalmazottak Szakszervezete ez ijton hivja folyi, bCrthrgyalhi erofeszitkseit a h v - v a l - ja CS k6ri fel a munkiiltat6kat CS munkavillal6kat,
figy itCli meg, hogy annak eredmCnytelensCge hogy megCrtksse1 8s tiirelemmel viseljkk el a vasmessze hilmutat a felek eltCro hlliispontjiinak gaz- iiti dolgoz6k sztriijkjibol ad6d6 idaleges hiitrhdasiigi tartalmij konfliktushn:
nyokat 6s kCnyeimetlensCgeht a szocihlis partnera munkhltat6 eddig megtett 1CpQeibol nyilvhn- sCg CS a szolidarith jegyCben!
va16, hogy itt politikai er6demonstrhcib folyik a
szakszervezetek ellen, amely szinkronban van a Budapest, 2000. janudr 7.
kormhyzatnak a szakszervezeteket hltalhban elleDr. Saling J6zsef

Kedves bardtaink!
A legnagyobb egyiittkrz6ssel 6s aggodalommal figyeljiik kiizdelmeteket, melyet a kollektiv
szerzodks megorzkskkrt, a vasutas munkavhllal6k rehlkeresethek ni5velkskkrt 6s immhr a szakszervezeti jogokkrt is vivtok.
Harcotok tul mutat a M ~ I Vhathrain, sikeretek, amelyet oszintkn kivhnunk, megerositheti a magyar szakszervezeti mozgalrnat 6s novelheti a munkavhllalbk jogi ks anyagi biztonshght.
Tulajdonosotok, az hltala kinevezett vezetok, de a munkatokat feliigyelo minisztkriurn is mindent kockhra tett, rnindent bevet, hogy bukhsotokat okozza. Nagy gyozelem lenne szhmukra, de
ezt nem krhetik el!
Erot CS kitartbt, egyskget, szoros osszefoghst kkihnunk Nektek 6s ezzel eredmknyeket a
munkavallal6inak.
Fogadjatok a MBtrai Eromu Villamos Szakszervezete Bizalrni Tanhcsanak, CS tagshgitnak szolidarithsat !
Esonta, 2000. janudr 7,
Rajki Sdndornd
Alapszem titkdr
Mdtrai Erornu"Re'sme'nythrsasdg
Warnos Szakszewezet Esonta

a~

A Paksi Atomerornu Rt. teriiletkn miikodo CrdekvCdelmi szervezetek:
Atomeromu Ifjushgi Szewezete,
Munkastanscs, Muszakos Dolgoz6k drdekvt5delmi Szervezete,
Paksi AtomerSmii Dolgoz6k Szakszervezete
tagjai, kollektivhja 6s munkavhllalbja nevbben szolidarititsunkat fejezziik ki januQ 10-kn
kezdodo bkrharcotok mellett.
Biztosithatunk benneteket arrbl, hogy munkathrsaink tudjhk 6s krtik mi kknyszeritett benneteket
arra, hogy donteseteket meghozthtok ks azt szilhrd elhathrozhssal vkghez is viszitek.
Nagyrabecsulksunk azkrt a pkldakrtkkii osszefoghskrt, amelyet a mindhiirom szervezet tanGsit 6s
megvalbsit.
Kivanjuk, teljesedjen ki 6s krvknyesuljon az irhnyotokban megnyilvhnulb szimphtia CS szolidaritas.
Szolidaritasunk ismktelt kihangsfilyoz&hval, barhti iidvozlettel:
Pnks; 2000. janubr 7.

drdekve'delrni Szervezetek neve3en:
Szigeti Jdzsef
Paksi Atomero"mu"Dolgozd Szakszewezete
elnokhelyettes

SZAKSZERVEZETE
Tisztelt Borsik Kolldga!

Eszteelt Borsik kolldga!

Sajnhlattal trtesultiink arr61, hogy a munkitltat6val
folytatott tirgyalhsaik a MAV Rt. vezetoinek merev rnagatartha miatt, nem vezettek eredmknyre.
Elitkljiik a MAV Rt. vezetoinek manipulhlb magatartisht a Kollektiv Szerz6dCs iigykben. Vklemknyiink szerint nincs Kollektiv Szerzodks munkavhllal6i jog CS egyetkrtks n6lkiil.
Nem khyszeritheto ki a dolgoz6k sdmhra elonytelen szerzodks.
Ugyancsak elitkljiik a munkhltat6 bCrthrgyaliisok
sorh tan6sitott magatarthsdt is.
VClemCnyiink szerint egy bCrmeghllapodiis csak
6gy johet lktre, hogy a bkremelbs a munkavhlla16knak rehlb6rcsbkkenQt ne okozzon.
.

Szolidirisak vagyunk a vasutas szakszervezetek
sztrijkjhval 6s felkkrtiik a munkahelyeinken dolgoz6 tagthrsainkat, hogy lehetoskg szerint helyezzkk ki a szolidaritht kifejezo kkk szalagot.
RemCljiik 6s kivhnjuk, hogy niunkavillalbk Crdekkben megtartott munkabeszuntetCsiik Crje el
c6ljh.
Bzrdapest, 2000. janudr'8.

irdvozlettel:
Sulci Sdndor
iigyvezeto"elnok

BANYA- ES ENERGIAIPARI DOLGOZOK
SZAKSZERVEZETI SZOVETSEGE
Tisztelt Borsik kolldga!
A Bhnya- CS Energiaipari Dolgozbk Szakszervezeti SzovetsCge mklyen egyiitt Crez veletek
abban a harcban, melyet jogos kovetelkseitek CrdekCben, szakszervezeti vivmhnyaitok, szocitilis
juttatbsaitok megorzkskkrt, S a tulajdonos munkavtillal(, ellenes magatartbsa elleni tiltakozhsul
vivtok.
Sorsunk kozos, hiszen a korrnbny elhibkott energiapolitikhja kovetkeztkben a bhnyamunkiisok
is nem egyszer kknyszeriiltek tiltakozhsukat az krdekvkdelem torvCnyileg biztositott legkemknyebb esxkozkvel kifejezksie juttatni.
Timogat..uk kovetelkseiteket, szolidtirisak vagyunk ckljaitokkal! Harcotok eredmknyesskge
valamennyi azonos sors6 munkavbllalb sikere! Hissziik, hogy csak osszefogissal, egymhs irtinti szolidaritbssal, S egysCges fell6pCssel tudunk hatkkonyam elledillni a dolgoz6i krdekeket
thmadb tulajdonosi akaratnak!
Aldozatos Ldelmetekhez kivhunk erot, kitartbt, S b~tiszk6sziintkssel:
0

Budapest, 2000. janudr 10.
Jo' szerencsdt!
Schalkhammer Antal, elnok

2000. januAr-februtir

Mozdonyvezet6k Lapja

1C

MAGYAR VEGYIPARI, ENERGIAIPARI
ES ROKON S Z A ~ K B A N
DOLGOZOK
SZAKSZERVEZETI SZOVETSEGE
VMUTAS KOLLEGAK!
A Magyar Vegyipari, Energiaipari CS Rokon Szakrnhkban Dolgozdk Szakszervezeti Szovetskge
taimogatja 6s szolidsiris
a VASUTAS SZAKSZERVEZETEK gltal meghirdetett sztraijkkal.
ElitCliink minden olyan intbzkedkst a munkhltat6 rCszCr61, mely a sztriijk megtorCsCre, a szakszervezetek lejhratasiira, a tagsdg megf6lemlitCsCre CS a s z ~ j k o l 6vasutasok elleni hangulatkeltksre
irhnyul.
Budapest, 2000. januar 10.

A KDSZ elnoksdge nevdben:
Paszternhk Gyorgy
alelnok

TUNGSRAM Dolgozok Fuggetlen Szakszervezete
VASUTI D O L G O ~ KSZABAD SZAKSZERVEZETE!
MOZDONYVEZET~KSZAKSZERVEZETE!
VASUTASOK SZAKSZERVEZETE!
TISZTELT KOLLEGAK, VASUTAS BARATAINK!

A TUNGSRAM Dolgoz6k Fiiggetlen Szakszerve- ElitCljiik a MAV Rt. menedzsmentjknek magatarzete szolidarithsht fejezi ki a bbrharcot folytatb titsat melyet az eddigi thrgyalhsokon tanusitott. Ez
vasutas munkavhllal6kkal!
a magatartik a vasutas dolgoz6k lejkathht eredMeggyozodksiink, hogy a magyar munkavdllal6k mknyezi! A vezetCs azt fogja elkmi, hogy a thrb6rhelyzetCnek az ekovetkezo Cvekben jelentosen sadalom egyes rCtegei nem megbecsulCssel,
javulnia kell ahhoz, hogy Eur6pa fejlettebb rksze hanern megvetkssel fognak az egksz d v Rt-re
befogadja, CS sajhtjaival egyenlo emberekkknt ke- tekinteni. TermCszetesen ez a161 nem lehet kivktel
zelje hazhnk hllampolghrait.
a MAV vezetkse sem.
firthetetlen 6s elitklendo a Magyar Kormhny 2000. Akik tevbkenyskge ezt eredmhyezi, nem m6lt6ak
6vi bbrpolitikhja, mely 8,25%-OSbkrnovekedksi egy kollektiva vezetCsCre!
cClkitiizCseive1 a b6rek csokkent6sCt cClozza!
Mint magyar iillampol iirok koveteljiik, hogy a
MAV vezetgse, CS a M V tulajdonosa - az hllam
Harcotok igazsdgos!
- Tdmogatjuk, hogy a vasiitndl dolgoz6k CrezhetB - rendezze kapcsolatrendszerCt dolgozbival!
rehlbkr-novekedCst jelento bkrfejlesztksben rCsze- Elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy a vezetbs demagdg, olykor hdts6 szhndkkokt61 vezkrelt magasiiljenek!
- Tamogatjuk, hogy olyan kollektiv szerzodks ke- tartha rendszeresen - kvente - visszatCr6 konflikriiljon allirhra, mely biztositja az EU-ba igyekvo tus helyzetet teremt a Magyar AlIarnvasutaknd1.
Magyarorszdg vashtthasdgdnhl a rendezett mun- Ha a vdlsdg feloldhhhoz a menedzsment levhltltfisa
kaiigyi viszonyokat, 6s a mklthnyos szociilis sziikskges, haladkktalanul meg kell azt tenni!
elldt6 rendszereket!
- Titmogatjuk, hogy szakszervezeteitek torvCny- Budapest, 2000. januar 10.
ben biztositott jogai 6s miikodCs6nek zavartalan
Selmeczy Gyorgy
titkdr
feltktelei tovhbbra is megval6suljanak!
.
.

1
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Pedagbgusok Demokratikus Szakszervezete
Kedves Kollkgdk!
A Pedagdgusok Demokratikus Szakszervezete ~ g y v i Testiilete
v~
ismktelten szolidarithht fejezi
ki a vasutasok bkrrendezht cklz6 CrdekCrvCnyesito akcidj6val.
Megitklksiink szerint akcidtok az egksz szakszervezeti mozgalom szempontjhbdl kiemelkedo
jelentoskgii.
Budapest, 2000. janucir IO.
~dvozlettel:
Molnhr Pdter
iigvvivo"

PEDAGOGUSOK SZAKSZERVEZETE
Tisztelt Alelnok ~ r !
Akcidtokkal szolidhrisak vagyunk.
Bizunk abban, hogy eredrnbnyt Crtek el, CS kozos sztriijkotok hozzhjhrul a nomhlis krdekegyeztetks kialakithhhoz.
Budapest, 2000. januar 10.
~dvozlettek
Borbdth Gdbor
fsitkdr

Viziigyi Kozszolgiiltatiisi Dolgozbk
Szakszervezeti SzovetsCge
MAv

RT. vezethe, Kukely MPrton vezbrigazgat6
Tisztelt Vezdrigazgatd ~ r !
Eniton tudat.uk a MAV Rt. vezetkskvel, hogy a Viziigyi Kozszolghltathsi DolgoAk Szakszervezeti
Szovetskge tiimogatja a MVRt-nCl miikodo szakszervezetek jogos kovetelkseit Q szo~idsirisak
vagyunk a vasutas munkav6llal6k kiizdelmkben.
A szakszervezetek jogai egyben rninden munkav6llal6 jogait is jelentik.
Ezkrt tiltakozunk az ellen, hogy a munkiiltatd a bkr- CS kollektiv allcu idoszakhban a munkavhllal6k
(szakszervezetek), mint a mhik szocihlis partner jogainak csorbithsht tervezi 6s ezzel megkisCrli a
szakszervezeteket szembeforditani a munkav6llaldkkal.
Budapest, 2000.janucir I I .
Szakszervezetiink neviben: Zsfros Sdndor titk&r
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PAP~RIPARIDOLGOZOK SZAKSZERVEZETE
A U T O N ~ MSZAKSZERVEZETEK S Z ~ ~ E T S E G E
Dr. Borsik Jhnos
ugyvezeto elnok rCszCre

Tisztelt Elnok ~ r f
A ~ A v - n t ifoly6
l
sztriijkotokhoz elniikskgunk nevkben kiviinok Neked, S rajtad keresztiil a mozdonyvezetbek 6s valamennyi vasutas dolgoz6nak tovhbbi bhtor, harcos kihllht.
SzivbBl kivhnjuk, hogy a most vivott kemkny bkrharcotok legyen szhmotokra mink1 eredmknyesebb, melybtil miis szakszervezetek, igy mi is ertit merithetiink sajht krdekv6delmi munkhnkhoz.
Budapest, 2000. janucir 11.
~dvozlettel:
Pados Ferenc
elnok

AZ 1999. DECEMBER 20-1 VASUTAS SZTR~~JKKAL
SZOLIDARIS SZAKSZERVEZETEK FELSOROLASA
Pedagbgusok Szakszervezete,
Vasas Szakszervezeti Szovetskg, Budapest,
Vasas Szakszervezeti SzovetsCg, Miskolc,
Magyar Vegyipari, Energiaipari CS Rokon Szakmikban Dolgoz6k
Szakszervezeti SzovetsCge,
Dunaferr Vasas Szakszervezeti SzovetsCg,
Viziigyi Kozszolgilati Dolgoz6k Szakszervezeti SzovetsCge,
MunkistanPcs Vas~ti~ ~ a z aSzovetskg,
ti
SzCkesfehCrvir, 1
FejCr megyei Munkistanics hrdekvkdelmi SzovetsCge,
Auton6m Szakszervezetek Szovetsbge,
MEDOSZ Mezogazdashgi Erdkszeti SzovetsCg,
Beliigyi Dolgozbk SzakszervezetCnek 36. sz. alapszervezete,
Biinyaipari Dolgoz6k Szakszervezeti SzovetsCge,
MSZOSZ,
Nemzetkozi CS Hivatisos gCpkocsivezet6k Orsziigos Szakszervezete,
KKDSZ,
Szloviik Vasutasok Szakszervezete,
PostAs Szakszervezet,
Villamosipari Dolgoz6k Szakszervezeti SzovetsCge.

A F6v6rosi Aut6buszuzemek Szakszervezetl Szbvetsege, a Kijzljtl Kozlekedesi Szakszervezet, a Mozdonyvezetbk Szakszervezete es a Varosi Tomegk6zlekedesl
Dolgoz6k Szakszervezeti Szavetsege, az
Autonbm Szakszervezetek Sztlvetsegenek
keretein belul, a kozlekedesben dolgoz6
munkavallalok hatekonyabb erdekvedelmere 1999, december 14-en megallapodast kotott, amely kiterjed az egyuttmiikijdesre es a kijIcson6s tamogatasra.
A megbllapodas eddlgi eredmenyei
rendkivul pozitiv tapasztalatokat hoztak,
hlszen megsokszorozta a bertargyalasokat folytat6 szakszervezetek erejet,
ktjzrehatott abban, hogy a Volan Rt.-knel
6s a BKV-nu1rovid, lntenziv targyalasokon

fogas szijksegess4geret az abban megmutatkozo kdz6s fellepes erejere.
Ennek kdszijnhetden tijbb - az Autondm
Szakszervezetek Sz6vets6gehez es mas
konf6deraciohoz tartozb - szakszervezet
erdeklddest mutatott a megallapodashoz va16 csatlakozas kerdeseben, s6t egy
szakszervezet mar testuleti dijntessel is
meger6sitette belepitsi szandekat,
Mlndezekre flgyelemmel a szerz6d6 felek
klb6vitettek a sztfi3jk esetere elhatarozan66 tevbleges szolldarltas lehetseges
eszktizelt, melyek meg jelent6sebb segitseget adnak a berharc, vagy mas, a
munkavallal6k erdekitt szolga16 targyalasok slkeressegenek elbmozditasara.

sikerult bermegallapodast kijtnl, Segitette Budapest, 2000. januar 24.
a mozdonyvezet6k berharcat a mlndket
Dr. Borslk Jbnos
teruleten lezajlott szolidarltasl sztrajk.
ugyvezeio"alelnok
A megClllapodCls rninta6rt8kCi1mert
MOSZ
agazaton belul peldat mutatott az ijssze-

egy

A megcillupodds alciircisa
1999. december 14-dn.
Balrdl-jobbra:
Viig Pkternk, VTDSZ,
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Kinek 611 a sorompo?
Ha valoban hatvan 6ran at
tart, akkor evszazadunkban
harmadik legnagyobb sztrajkjukat kezdtek el ejszaka a
vasutasok. Ahogy oka volt a
szazad eleji nagy demonstraci6nak (akkor tuntetes is
volt), er6s alapja a Bokroscsomag .atveteletu megtagad6 nagy sztrajknak, ugy e
mostani sem veletlenijl fenyeget ilyen dermesztd id6tartammal.
A hatalot-n olyan palyakat allitott fel, amelyek az utkozbpontok fele tereltek a feleket.
Nem Politikai ez a sztrajk, de
immar nem is fuggetlen a
politikat61. Mar nern lehet az.
A MAV harom nagy szakszervezetenek legmarkansabb
szemelyisegei orszagos szakszervezeti vezetdk is. Azza
lettek az eddigiek alapjan. A
kormany bevallottan az ellenfelek @S nern a partnerek
koze Sorolja a szakszervezeteket, tehat 6ket is. Az erdekegyeztetes forumait atepitettek, az erdekvedok szamara
kedvezdtlenebb terepen j6szerevel egyetlen megallapodas sem sziiletett meg. A korabbi, tobbnyire nehany oras
vasutas munkabesziintet6sek szinte mindig eredmenyt
hoztak. Erre a mostani helyzetben alig van esely.
Peldakent emlitheto Borsik
Janos, a mozdonyvezetok
szakszervezeti vezet6je, aki
az autonomok tekintelyes
konfoderaciojat is kepviseli a
Munkafigyi Tanacsban. Ott a
magYar gazdasag egeszet
tekintve 13,5 szazalekos ber-

emelest kovetel a munkavallal6knak, ahogy a vasljtnal is
kijrfilbeliil ennyit. Ott 8,25 a
csontkemeny ellenajanlat, itt
8,5.Ennyi a kiilonbseg. Ha itt
engednenek neki, ott is kellene. De a korrnany sehol nern
hajland6. Most fordul 016 el6szor, hogy a MAV egyel6re
Ogy fest tartalbkok, alkulehet6seg nelkijl bocsatkozott
targyalasba. Hogy a peldanhl
maradjak, Borsik igy fogalmaz a Mozdonyvezet6k Lapjaban: ,A kormany politikaja
tisztan es egyenesen szakszervezet-ellenes." Kukely
Marton, a MAV vezerigazgat6ja szerint pedig: ,A mer6ben gazdasagi, illetve dolgozoi erdekvedelmi kerdes bizonyos mesterkedesek nyoman olyan politikai szinezetet
kaphat, amely mogott elveszhet a vasut, a vasutasok igazi
erdeke." Katona Kalman kozlekedesi miniszter abban seglti a vezerigazgatot, hogy a
vasutasokat levalassza a
szakszervezetekr6l. A vasa
felelesztesere fordithato ezer
milliard (I) forintert tudna
megharcolni a kormanyban,
mondja, ha nern a szakszervezetek vezetnek a ceget,
hanem a menedzsment. A110
vasutnak nern szerez penzt.
A vasutasoknak (is), azt sugalljak, hogy szakszervezeti
vezetdik nelkiil jobban elhetnenek.
ljgy fest, a szakszervezetek
letenek ertelmer6l is szol e
sztrajk. A megszokottnal sokkal tobb szolidarittisi nyilatkozatnak ez lehet a legfdbb oka.
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A politikanak ilyen sulyos
sztrajkhelyzetre reagalnia
kell. Az egyik lehetsbdes
valasz grof Tisza Istvan&;".aki
az 1904-es nagy sztr6Ek harmadik napjan a parlamentben kijelentette: .Ha ma estig
nern lesz meg a kijbzdnodhs,
amely, adJa Isten, hogy meglegyen, akkor el van vetve a
kocka. A szenvedest, amely
az allamvasuti alkalmazottakra var, mar aligha lehet
elkerulni. .." Egy masik lehetseges alapallasra is egy
idezet, az eldzb, az 1996-0s
nagy sztrajk idejeb61:A
, most
bekovetkezett sztrajkert es
annak kovetkezmenyeiert a
magyar kormany, a kozlekedesi kormanyzat a felelds. Ha
nern tortennek haladektalanu1 intezkedesek az egeszsegiigy helyzetenek er6teljes
javitasara, a pedag6gusok es
a kozalkalmazottak helyzetenek rendezesre erdekeben,
akkor a vasutassztrajkot sok
egyeb sztrajk is koveti." Ez
Torgyan Jozsef Iatomasa
volt, immar a hatalomban
konnyen levonhato tanulsagokkal. Van meg egy valtozat, ami Lotz Karoly akkori
szakminiszter szavaiban jelent meg. A hosszu sztrajk
utan kijszbnetet fejezte ki az
ellenzeknek, a szakszervezeteknek es a MAV vezetbinek,
ami ert a legnehezebb pillanatokban sem veszltettek
el j6zansagukat.
Nepszabadsag,
2000. januar 10.

Nagy N. Peter

EGY LEVEL, KET VALASZ
A Mozdonyvezetd'k Lapja el6zo"szhmdban
kiizreadtuk dr. Torgydn Jbzsef miniszterhez a Foldm~veldsiigyids yiddkfejlesztksi Minisztdln'um vezetgdhez - eljuttatott
levelet. Meg;rwotteka va'laszok, kett6 is. Az
elso" semmifmondd, a mdsik ugyancsak,
de ez. mtfg eldg rossz sh7usban kiokttztb is,
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sot sse'rto" a mozdonyvezeto" kolle'ghkra.
Feltehetoen a kistdrsdgek lakosshga, akiketfenyeget a vascitfeEszhmolds, nem ilyen
a kormhnyzati tdrca fe1elo"sskget nklkiiloz6 magatarthsra szhmit,
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Dr. Borsik JBnos ur iigyvezeto alelnok hathsok mkrskklkskhez sziikskges beruMozdonyvezetGk Szakszervezete
hhzhsok, illetve intkzkedksek megtktelkre. Ezek ismeretkben lehet - kello m&BUDAPEST
legelks uthn - donteni egyes vasutvonalak sorshr61, illetve az esetleges vasiiti
Tisztelt Alelnok or!
forgalomkorl~tozlsokr61.
A dr. Torgyan J J6zsefminiszter fir rkszkre A Foldmtivelksugyi ks Vidikfejlesztksi
irott, a vasutvonalak tervezett felszh- Minisztkrium a fenti hllbpontot kkpmol&,hval foglalkoz6 levelkre vaaszol- viselte mindenkor 6s ebben a szellemben
va az alhbbiakr61 thjkkoztatom:
vklemknyezte pkldhul legut6bb a ,MAV
Egyet&ek annel &ban, bogy Magyar- atfog6 reformjhrM, 2000.6vi miikodok6orsz&gon vasfitvonalat megsziintetni, pesskgknek biztosithsiir61, szervezetknek
illetve arra javaslatot tenni csuphn korszer(isit6sko1, a kozkptii~6miikadovasGtuzemi gazdashgosshgi szamjth- kkpesskget, a megtijulls folytatlsat lesokra alapozva nem szabad, a~ ilyen hetovk tevo k o z k p t a ~illami szerepvhldontkseket komplex komyezeti, thrsadal- lalhr61a sz616 kormhny-eloterjesztkst.
mi 6s gazdashgi tanulmhnyok alapjh
kell elokksziteni. Ezekben a tanul- Budapest, 1999. december 20.
manyokban ki kell tkrni a vasuti vonalak
tidviizlettel:
esetleges megsziintetkskbol eredo kovetdri Szald Pe'ter
kezrnknyek vizsgAlathra, illetve a kiros
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Tisztelt Alelnok ~ r !
Bizonyhra elkeriilte Alelnok lir figyelmkt, hogy a f. 6v janukr 4-611 Dr. Torgyiin J6zsef
Miniszter ~ r h o zintkzett levelet korhbban, 1999. november 9-611 is megkrildte, amelyre
1999. december 20-611 SZPHA-1638/99. s z h alatt Szal6 Pkter helyettes hllamtitkhr m t
vhlaszolt.
A korhbbi vhlaszt az idokozben tortkntek alapjhn azzal egkszitem ki, hogy kppen az FVM
javaslatha keriilt a MAV htfog6 reforrnjht eelfogad6 kormhnyhathrozatba olyan hathsvizsghlatok eloirha, arnelyek nklkiil nem sziintethetok meg vaslitvonalak, illetve amelyek
megoldbt is tartalmaznak a M& iizemeltetksi kotelezettskgknek megszunkskbol eredo
hhtrhyos helyzet kikiiszobolkskre.
A kormhnyzati szhndkkra On levelkben helyteleniil kovetkeztet, nincs olyan kormhnyzati
szandkk, amely megsziintetksre itClne els6 lkpcsoben 1000 km, majd ezt kovetoen tovhbbi 3000 km vaslitvonalat. A MAV iizemeltetksi kotelezettsCg6nek esetenkbnti megszunkse
ugyanis nem jelenti a vonalak automatikus felszhmolhsat, mert a fuvarozksi szolghltathst
a megmaradb vasutvonalakon mhs vidlalkoz6k (pl. tkrsCgi vaslittarsashgok) tovhbb vkgezhetik.
A minisztCrium vezetkse egyetkrt Onnel abban, hogy a tkrsegi igknyek szempontjai a
a V tevkkenyskgi korknek meghathrozhsa soran nem hagyhat6k figyelmen kIviil, de a
gazdashgos miikodb kovetelmknye sem mellozheto. A MAv veszteskges gazdalkodiisa
az idkn is tobb tizmillihrd terhet r6 az hllami koltskgvetCsre, s ezt fokozzhk az alig
indokolhat6 bCrkovetelksekkrt folytatott szehjkok, mikozben a MAV dolgozbinak
jovedelme jelentosen (a KSH 6s a KHVM Vas6ti FGoszthlya hltal szolghltatott adatok
szerint a mozdonyvezetok esetkben a p6tlkkokkal egyiitt tobb mint 60%-kal) meghaladja
az orszhgos htlagot.
TermCszetesen az FVM a tovhbbiakban is fokozott figyelmet fordit a tkrskgi infrastruktka
fejlesztCsCre, igy a vashthh16zat fenntadshra is. A vaslit gazdashgos iizemeltetkse azonban elsosorban az on dolgoz6k feladata, amelyben a szakszervezeteknek is szerepet kell
vhllalniuk.

Budapest, 2000. januctr 19.

Dr. Tallhs Emil
miniszterif8tanhcsadb
>

Borsik Jhnos:

,,Jellemzo a testiilet elso botladozasaira, hogy Orban Viktor itt
sCrtette meg eloszor a konfoderacibkat: szerinte azok 1998-ban, a
v~lasztaisok CvCben ,,rossz lbra
tettek". Eme kozlCsCve1 a kormanyfo politikai ellenfelet kivant
csinalni a szakszervezetekbol."
Szerdan reggel a soros kormhnyfiii
interjfiban Orbhn Viktor miniszterelnok igy fogalmazott. ,,Amikor a
kormhny megalakult, akkor azt vettiik a fejunkbe, hogy letre kellene
hozni Magyarorszhgon is egy olyan
trdekegyeztetksi rendszert, mint
amelyik az Eurbpai Uni6 orszsigaiban, 6s maghban az Eur6pai
Uni6 intkzmknyeiben is honos."
Ennyi maga az hlliths. Ahhoz, hogy
megkiskrelheto legyen egy viszonylag pontos kkp kialakithsa,
vissza kell tekinteni a rendszervblths 6ta kialakult 6s folyamatosan
vhltozb konnhnyzati, szakszervezeti viszony tortknbeeire. Mtir az Antall-kormhny idejkn megkiskreltkk
kktskgbe vonni a szakszervezetek
tarsadalmi tamogatottshght. Az aktiv szakszervezeti tagoknak irbsban
kellett nyilatkozniuk, hogy fenntartj&k-e tagshgi viszonyukat az
adott szakszervezetnkl. A szakszervezeti tagsag reagalhsa maght a
kormhnyt is meglepte, hiszen nem
lehetett ,,levfiltani" a szakszervezeteket. Az %dekegyeztet6 Tanhcs mint az orszhgos Qdekegyeztetks
legrnagasabb fbruma - kisebb-nagyobb konflihwok mentkn ugyan,
de miikodott.
Mhodszor az 1993-as tksadalombiztositki onkormhnyzati vhlasztAsok elott alakult ki, lhtsz6lag a kormany szhmhra kedvez6 helyzet,
hiszen arra szhmitottak, hogy a 2025 szitzalkkos krvknyesskgi rkszvkteli hat&-olyan magas, hogy azt a
szakszervezetek eroteljes kamphnyolhsa mellett sem lehet majd

elemi. Az eredmeny itt is meglepo
volt, hiszen a munkavallal6i reszvetel 50 szhzalkkos korul alakult.
Az MSZOSZ nyert, mivel a rendszervaltb szakszervezeti konfdderhciok nem tudtak szavazati aranyra htvhltani" az amfigy jelentos politikai erejiiket.
A voksolh lknyegkben elore vetitette az MSZP 1994-es vhlaszthsi
gyozelmkt.
Ettol kezdadoen megvhltozott a
korrnhny ks az orszhgos szakszervezeti szovetskgek viszonya, hiszen az MSZP-SZDSZ-kormhny
nem torekedett a szakszervezetek
megsemrnisitkskre vagy visszaszoritbhra. A koalici6val szorosabb
viszonyt kialakitb legnagyobb orszhgos konfoderhcib nkhhny szakszervezeti vezetot is bejuttatott a
torvenyhozhba, de a nkgy CV elteltkvel ok is csalodottan krtkkeltkk az
egyiittmiikodbt. Elsosorban azkrt,
mert nem sikeriilt megkotni a t k sadalmi-gazdashgi meghllapodhst.
A koalici6 phtjai abban biztak,
hogy megnyerik az 1998-as vhlasztbokat, ezkrt rherosen elhanyagoltak pkldhul a volt szakszervezeti ingatlanok visszaadbht az krdekkkpviseleteknek.
1998-ban fij kormhny alakult. A
legerasebb kormhnyphrt a nyolckves, ellenzkki lktbB1 lkpett ht a hatalomgyakorlhba, s m6r az els6
hbnapokban megmutatkozott az az
ellenskges magatnrths, amit a szakszervezetekkel szemben tanhitott.
Bhntotta hatalmi onkmetkt az a
szakszervezeti szerep, amely a
mindenkori kormhnnyal szemben a
hatalmi kontrollt biztositja egy
fejlett demokrhcihban. Jellemzo,
hogy a magyar miniszterelnok
kinosan, szinte tragikomikus m6don keriili a klizvetlen kapcsolatfelvktelt a meghatkoz6 orszhgos
szakszervezeti szovetskgek kkpviseloivel. Csak a Gazdashgi Tanhcs

ulCsein keriilt kozvetlen kontaktusba az einlitett szakszervezeti vezetokkel, de a nagy 16tszam miatt
nem alakult ki phrbeszCd kozotte 6s
a munkavallal6i krdekkkpviseletek
kozott.
Rovid ido uthn bekovetkezett az
els6 hldarc a kormany CS az krdekkkpviselok kozott. A Munka torvknykonyvkt egyoldalilan, a mmkavhllalok 6s szakszervezeteik
szamka hhtrhnyosan modosittatta a
miniszterek tanhcsa, megsziintette
az hrdekegyezteto Tanhcsot es a
Koltskgvetksi Intkzmknyek krdekegyezteto Tanhcsht. Kbnyszeredetten lktrejott a Gazdasagi Tanacs
6s az Orsz6gos Munkaiigyi Tanhcs,
mint az orszagos krdekegyeztetks
ket legfontosabbnak kikihltott
intkzmknye.
A Gazdashgi Tanks szereploi kore
kiboviilt, ami egyilttal azt is jelenti,
hogy az ilj intkzmkny kivaloan
alkalmas a kormhny egyirhnyil 6s
cklzott kozlkseinek kinyilvhnit h k a , de teljesen alkalmatlan gazdashgi prioritasok megfogalmazhsha, bhrmifkle elvi vagy
gyakorlati meghllapodhs letrehozhhra. Jellemz6 a testiilet elso
botladozhsaira, hogy Orbhn Viktor
itt skrtette meg eloszor a konfdderhcibkat: szerinte azok 1998ban, a vhlasztisok kvkben ,,rossz
16ra tettek".
Ezzel a kozlkskvel a kormhnyfo
politikai ellenfelet igyekezett csinalni a szakszervezetekbol.
Az Orszhgos Munkaugyi Tanhcs
eddigi miikodkse kudarcok sorozatat jelenti, hiszen &i 1999-re
vonatkozb minimhlbkr b bkrajan1as iigykn tfil, csak a 2000-re
krvenyes minimhlbkr emelkseben
jott lktre meg&llapodb.A targyalasok legfontosabb jellemzGje, hogy
a kormhnyzati ekkpzelksek el6terjesztkse uthn meghallgatjAk a szocialis partnereket, de nem veszik
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figyelembe vtlemtnyuket, 6s a kormany sajat javaslatait Btgyotri a
parlamenten.
Ez a kormhnyzati magatartb minta
nthhny hllami tulajdonban ltv6
nagyvhllalat vezet6i szhmhra,
ptldiuzak okhkrt a MAv Rt. menedzsmentjenek is. Tavaly november 9-611 a vezet6s kozalte btrajiuzlatht, ami nem m&, mint a kormhny
antiinflhcibs csomagtervtben szerep16 8-9%-OS keresetnovekedb
centruma, tehht 8,5 szhzaltkos.
Valbjhban azonban 6%-OSalapbtremeltsre tett javaslatot, hiszen az e
folotti rtsz gyakorlatilag az hthkbdb hathsokbbl tpul fel.
A javaslat iinmaghban is ktptelenstgeket hordoz. A kormhny antiinfl6cibs tijrekvtseinek automatikus
Sttvttele t&gyalhskCptelenstget hozott 1Ctre. Olyan ellentmondhsok
fesziilnek ebben a javaslatban,
amelyek szakmai szempontbbl feloldhatatlanok. A magyar gazdashg
teljesitok6pessgnek novekedtstvel nem f6r ossze a kormhy rehlbtr-csokkentbi szhndkka. A kozponti btrszabhlyozhs rkszleges
visszahllitbhnak gondolatkiskrlete
megbtnitotta a thrgyalkokat, hiszen az hllami befolyas alatt h116
ctgekntl mindeniitt a politikai centrum javaslata lehetett kizhrblag
CrvCnyes, vagyis: a btremelts csak
8,25-8,5 szazaltkos lehet. Erre
pClda a Volhn Rt., a BKV, a vasixti6s a lCgi kozlekedts esete. Ugyanaz
az ajhnlat, ugyanaz a mbdszer,
ugyanaz a konfliktushelyzet. A
MAv Rt. vezetoinek hivatkozhsa,
hogy az iizleti terv koncepcibjhban
a bbrkoltstg novekedkskt 8,5 szhzalekban hathrozthk meg, Iegalibb
ktt okb61 vitathat6. Egyfelol, miutan az uzleti terv mCg nincs elfogadva, a benne szereplo Qtkkek igy a bCrkoltsCg arhnya is - valtoztathatb. Mhsfelol a vasixt vezetoi
altal hangoztatott a piaci elvhrhsoknak megfelelo gazdhlkodhs szoges
ellentttben h11 a kormhny altal szorgalmazott kozponti bQszabhlyozassal.

A vas6tnhl mUcodo hhrom repre-

osszefiiggkst mutat, m&--mhrazozentativ szakszervezet ezt az a j h - nos. A ,,majd mi megrnutatjuk" elv
latot visszautasitotta. A a V Rt. gyakorlati alkalmazhsa komoly
tovhbb siillyesztette a tfirgyaliisok eredmhyt hozott, s6lyos konflikhelyzet6t azzal, hogy sajht igknyei tus alakult ki a hhrom reprezentativ
szerint kivhnja htalakitani a kollek- szakszervezet 6s a munkhltatb
tiv szerziidtst, amihez mtg hozzh- kozott. Ez a vhlshg hihutat onmajhrul a szakszervezetek miikodtsi ga jelentbsegkn, t s beletartozik
felttteleinek ronthsa is. A kollektiv abba a torekvksbe, hogy vissza kell
szerziidks ltnyege, hogy kozos 6r- szoritani a hazai szakszervezetek
dekvkdelmet biztosftson a munka- tevkkenystgtt, thrsadalmi szerepiik
vhllalbk szhmbra, hogy csokkentse jelentostgtt. Mi lehet erre a szakazt a hhtranyt, amivel a munka - szervezeti vhlasz?
vhllalbk helyzetiikntl fogva terhel- Eltggt nyilvhvalb folyamatok rajtek, hiszen a munkhltatci oldalhn h11 zolbdnak ki a szakszervezetek
a gazdashgi eriifilbny, amihez ese- kozotti egyiittmiikodbsben. Ahotenkknt phrosul a jogi 6s a hatalmi gyan a MAV-dl a Mozdonyvetf~ls~Ily
is. A kollektiv szerziidts zet6k Szakszmezete, a Vasutasok
ltte a a v Rt.-nC1 kimutathatb, Szakszervezete CS a Vasixti Dolgosat forintosithat6 gazdashgi elBnyt zbk Szabad Szakszervezete arra az
jelent a fuvarpiacon. .Mha decem- elhathrohra jutott, hogy egystgeberi sztrhjknhl lhtszott, hogy a sen lkpnek fel a munkavhllalbk trmenedzsment - talhn kormhnyko- dektben a munkhl.ltat6val szemben,
tiittstge okhn - ktptelen a thrgya- ahogy az Autonbm Szakszervezelisra. A megg$z6dCs-ntlkiilistg
tek Szovetstgtn 'beliil a Kozi~ti
ts az trvek hihnya azt jelezte, hogy Kozlekedksi Szakszervezet, a
csak teljesiteni akarjtik a tulajdonos Vhrosi TomegkozlekedCsi Dolakaratht, de M e lbpett be - teljesen gozbk Szakszervezete, a Fovhrosi
szerencsCtIen mbdon a MAv Rt. Autbbusziizemek Szakszervezeti
kommunikbibs strattgihja, mely- SzovetsCge 6s a Mozdonyvezetok
nek kovetkezttben kialakult a valb- Szakszervezete lktrehozott egy
di thrgyalkok ntlktili kommunikC kozlekedtsi blokkot, ugy az orszhcibs hhbori~,6s egyenes ixt vezet a gos szakszervezeti szovetsCgeknek
60 b r b orszhgos vasutassztrhjk- is trdekiikben h11 a szorosabb
hoz. A MAV Rt. kommunikhcibs egyiittmtkodts, a belsii vithk kiol,,mestereiG'mCg erre az esemtnyre thsa 6s egy kormhnyakaratot hajlitb
is rhtelepiiltek, t s szklttben- er6osszpontosiths megteremtbe.
hosszhban hangoztattdc, hogy a Visszattrve a kormhnyfa hllfthshra,
vasutasok tobbsCge ellenezte a mely szerint az eur6pai normhknak
sztrijkot, csak a mozdonyvezetiik megfelelii - Crdekegyeztettsi rendkozel 1 00%-OS thmogatottshga szert kivht kialakitani az 6j hatamiatt sikeriilhetett .megtartani. Ez- lom, ma m& nyilviinvalb, hogy ez
zel szemben feltehetoleg egyetlen nem sikeriilt, nem sikeriilhetett.
motivhcibs tknyezo dontott a moz- T a l h nem alaptalan a kovetkezdonyvezetokon kiviili vasutasoknhl tetts, hogy teljesen mindegy, hiny
abban, hogy nem sztrhjkolnak, ez f6rum alakul a szocihlis phrbeszkd
pedig a keresetkies6stol va16 kapcshn, mhsutt van a ICnyeg.
ftlelem. Ha amixgy sem kozleked- Ez pedig nem mhs, mint a kornek vonatok, nincs mit dolgozni, mhnyzati szhndtk teljes hibnya a
ugyanakkor egyetlen irhsos nyi- hazai szakszervezeti szovetskgeklatkozattal tobb ezer forintot lehet kel va16 egyiittmiikodbben, a partnyerni vagy elvesziteni.
nerstg gorcsos elutasithsa.
A kormhnyzat CS a MAV Rt.
vezetoinek magatarthsa szoros
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2000. januhr-februar

TAURUS

- az OBB 1016/1116 sorozatu mozdonyai
1999. december 16-611 a Nyugati
pilyaudvaron bemutatthk a magyarorszigi szakmai kozonskgnek az
Osztrhk SzovetskgiVasutak legcijabb
mozdonytipusit, melybol val6sziniileg a MAv CS a GySEV is be fog
szerezni nkhinyat. A kiivetkezhltben
roviden ismertetjiik a jarmuvet.

1016 sorozat mozdonyai csak a 15
kV 16
Hz fesziiltskgfi, a 1116
sorozatii mozdonyok viszont ezen
kiviil a 25 kV 50 Hz-es fesziiltskgiI
hhlbzaton is kozlekedhetnek. A kkt
tipus jidszerkezetileg megegyezik
egymbsal a villamos berendezks
modularis felkpitksknek koszon-

Fo3b m fiszaki adatok:
hamrendszer:
1016 sor:15 kV,
16 213 Hz,
1116 sor. 25 kV, 50 Hz is
TengelyelrendezCs:
Bo'Bo'
SzoIghlati tomeg:
85 t
Inditb vonber6:
300 kN
Alland6 teljesitmkny:
6400 kW
6rhs teli esitmknv:
7000 kW
Legnagyobb sebesskg:
230 km/h
Utkozok kozti hossz:
19280 mm
Forgbcsapthvolshg:
9900 mm
Tengelytliv:
3000 mm
Kerkkhtmkro:
1150 mm
Szerkesztksi szelvkny: UIC 505-1
(SBB 01)
~ z e mhomCrs6klettartomhny:
i
-25 "C-tbl+40 "C-ig
f

Mechanhs rksz.
Ahogyan az EuroSprinter Q a DB

Bemutat6 &on az bBB Ill6 001-7 psz. mozdonya
Budapest-Nyugati phlyaudvar, 1999.december 16.Fot6: Csantldi Sgndor

Az Osztrhk Szovetskgi Vasutak
@BB) 1997-ben nemzetkozi phlyizat kiidsa utin 75 darab nagyteljesftm k f i mozdonyt rendelt meg a Siemens Osterreich AG-nlil. A mozdonyokat TAURUS-nak (Bika) neveztCk el. Az elsd mozdony 1999. jlilius
12-Bn hagyta el a Krauss-Maffei
Munchen-Allach-i gybat. 325 darab
toviibbi mozdony opcib thgyht kkpezi, ezdltal az ~ B B
I2 milliird
schillinget k i v b ebbe a jhrmilbeszerd s i programba invesdlni. Az elsd
75 mozdony beszerzhe 2,7 milliard
schillingbe keriilt. A viszonylag nagy
darabszhmra valb tekintettel a gyhrtb
kikiilbelul a felkkrt tudja kinhlni a
mozdonyokat, mint nkhdny kvvel
ezelott tehette volna egy hasonlb jelle@ j h f i esetbben.
A j h u c s a l h d kkt tipusbbl all: a

het6en a 10 16-0s mozdonyokat sziikskg esetdn a kbsobbiekben minden
tovlibbi n6lkiil k6thamnemUv6 lehet
htalakftani. A kkthramnemii mozdonyokat az ~ B vonalain
B
kfviil termkszetesen a magyar, illetve a cseh
6s szlov6k vvasutak vhltakozbhrammal villamositott vonalain kiviinjhk
iizemeltetni. A mozdonytipus az
1993-ban megjelent EuroSprinter
mozdonycsalhd tagja, annak egy
tovhbbfejlesztett, korszefisitett viltozata. LehetMg szerint minden ott
j61 bevdt rhzegyskget enntl a mozdonynirl is felhasznhltak Univerzhlis
jelleg6nkl fogva mind nagysebesskgi!
szemklysdllit6, mind neh6z tehervonatok tovhbbitkhra alkalrnas, A
gy&b kkt uzemkkptelenskg kiizijtt
300.000 km fukbteljesitm6nyt garanthl.

152 sorozatd mozdonyoknhl is, a jhrmflszerkezeti dszt a Krauss-Maffei
gywotta, az els6 nCgy mozdony
vkgszerelbe is itt tortknik. A tovibbi
mozdonyok egyes rbzegyskgeinek
gykthsht az ~ B sajfit
B maga vhgzi,
6s a vkgszerelBs is sajkt, a linzi
f6mUhelyben tortknilc. A mozdony
kiilso megjelen6se a megrendela
khrhkre vhltozott az EuroSprinter6
hez kkpest, az er6 Q a sebesskg
benyombht kelt6 vonalvezetks phosul az OBB designjhval. Termkszetesen a nagy sebess6gre va16 tekintettel
komoly sdmithok kisBrtBk a tervez6st, a 16gellen5llht a lehet6 legkisebbre kellett cslikkenteni, a homlok
optimalizhlt
igy aer~dinamikaila~
kialakitAs6. A homlok kiirnyezetkben
a bonyolult, tijbbszori5sen lekerekitett r6szeket fivegszhlas ertisitksii
anyagb61 kQdtett6k. A mozdonyszekr6ny bnhordb acklszerkezet,
emek mkretezbbt el6sziir vkgeztkk
az EN 12663 eurbpai szabvhny
szerint. Mivel a j h G tomege 85
tonniban volt korlhtozva, a konnyiiszerkezeti kpitbi m6d minden lehe-
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t6skgkt kihasznhltaik. Ez& sok r6szegysbg, mint p6ldAul az ajtbk, akkumulhtoy- 4s homoklidik, tdelemek
6s hbkdtrbk alur~~iniumbbl
kbsziiltek.
A tervezb so14n gondosan ugyeltek
a mozdonyszekr6ny rezgkseinek
minimalizhlkhra. Kulonos figyelem
lett forditva a mozdony nagy erakkel
szembeni ellenhll6shgh. A homlokra konnyen cser6lhet6 nagyteljesitmknyIi toroelemek (HCE) vannak
felcsavarozva, melyek m iitkozCskor
fellbp6 jelent6s kinetikus energiht
deformilbdhssal emksztik fel. Edltal
40 kWh sebesskgii utk6zCskor 650
mm deformilbdisi hosszon 'l MJ
elnyel6s6vel tartjik thvol a kiuos erohathokat az alvhz b szekrtky tobbi
rksdt61. Hasonlban van kialakitva a
hbkotr6 is, mely ~ l t e r h e l b k o tor6r
elemet deform41, ezhltal csokkentve
a kisiklki veszklyt. Erre a tor6elemre vannak egy6bkknt felszerelve az
LZB 6s az EVM (a n6met 6s a magyar folyarnatos vonatbefoly4solhi
rendszerek) vevofejei. A hbkotrb
mogtitt egy Ulithatb magassh@ phlyakotr6 tAvolitja el a kisebb akadhlyokat, mely foleg a kis kertk6tm6r6jB, alacsony ROLA-kocsiknil bir
nagy jelentoskggel.
A j h U f o r g b v h is vhltozott az
EuroSprinterkhez kkpest, a csaphgyak egyoldali vezetkst kaptak, ezenkiviil lijdonshg a fbkrendszer kialakit h a is. Az egyoldali csaphgyvezet6s
elosegiti a ker6kphrok phlyaivbe tort h 6 radihlis behllbh. El6szor jelent
meg sorozatmozdonyon az ligynevezett "nagyteljesitrnCnfl hajtk kiilon
fbktengellyel", roviditve a HAB. A
forg6vMceretre felfiiggesztett vontatbmotor egyfokoza~hajt6mUvel
hajtja a nagy fogaskereket, mely
gumicsuklbkkal iireges tengelyen ht
hajtja a kerkkphrt. A nagy fogaskedkhez kapcsolbdik m6g egy ittktel,
mely a kiilonUl6 fkktengelyt hajtja.
Ezen helyezkedik el a k6t fkktkcsa.
A fkktengely csaphgyazisa a vontatbmotorral van osszekottet6sben, igy
a f6k- 6s a hajtbmii egy &, teljesen
rugbzott egyskget k6pez. Ezhltal
pbldhul a DB 152-es mozdonyknak
marokcsaphgyas hajtisfioz kbpest a
rugozatlan tomegeket jelentosen sikeriilt lecsokkenteni, itt ez csak 32%-

ot tesz ki. Ez a phlya 6s a kerekek
kiizti dinamikus er6hatbok csokkenksben jelentkezik. A fenntartfis
szempontjibbl el6nyos, hogy a f6ktengely a forgbvbbbl alulrbl kiszerelheto, igy sziiksCg eset6n a fkkthrCS&
csedje konnyen elvkgezhet6.
Ugyancsak konnyen cserklhetbk a
f6kbet6tek is. A forgbvhz 6s a forgbcsap kozti editvitel magasshga a korhbbi EuroSprinter mozdonyokt5hoz
k6pest sokkal alacsonyabban, mindossze 420 mm-re van a sinkoronaszint felett, emiatt a vontatb b f6kez s kozben keletkez6 tengelyterhelks
elth-6~is kisebb lett. A HAB-forgbvhz Krauss-Maffei konstrukcib, de
gyirtfisuk a grazi Siemens-SGP-n6l
tort6nik.

fesziilts6gek ugyanazok maradnak. A
transzformhtor kivezetbei a tetej6n
vannak, igy azok kozvetlen a gkpt6rbe vezetnek. Ez az elhelyez6s
lehetov6 tette, hogy a g6pt6rben az
itjhrb folyosb koz6pen legyen, k6t
oldalon konnyen hozzhfkrhet6 k6sziil6kszekrknyekkel. A forgbvkank6nt 3-3 egymhsal phrhuzamosan
kapcsolt vizhiitteses negynegyedes
vontatki hramirhnyitb (4QS) a viltakoz6fesziiltsCget egyenirinyitja,
majd vontatbmotoronkknt egy-egy
inverter ezt a kozbens6 kori egyenfesziiltsbget hiuomfizisli vhltoztathat6 fiekvencihjb 6s nagysigii viltakozbfesziilts6gg6 alakitja At, arni a
hQornfbis6 rovidrez& forgbrbd
aszinkron vontatbmotorokat thplilja.
Villamos fdkiizemben a vontatbmotorok generitorkknt mfikijdnek, a
mozgbi energiit htalakitjhk villaCrdlamos rksz:
A j h f i tetejkn k6t hmszed6 talhl- moss& mely forditott energiahamhat6 1950 mm sz6les csiiszbsaruval, lfisi irhnnyal visszathplhlbdik a hide a kktiuamnemu 1116 mozdonyok- lbzatba. A lkghUt6ses segkduzemi
ra m6g egy hannadik is fel van sze- hramirhnyitb a kozbens6 egyenrelve, mely 2060 mm-es csfiszbsaru- fesziilts6giS korre van kapcsolva, ez
jival a magyar fels6vezet6ki rend- thplhlja p6ldhul a vontatbmotor-szelszerhez hasdlhatb. Az hrarnszed6- l6z6ket 6s a l6gsGrito hajtbmotorjht.
paletthk cshzbsarui leveg6vel van- A motorok mindenkori igbnyeknek
nak toltve, igy sarutor6s eset6n a le- megfelelo szabhlyozhstival biztositcsokken6 leveg6nyomh hathhra a hat6 az energiafelhasznhlhs 6s a zajvezCrl6s parancsot ad az osszes kibocshths csokkentkse. Jelentbs
h m s z e d b leengedksre. A tet6 szige- elanye az egyeniuamii korben valb
telksi thvolshgai az osszes mozdony elhelyezksnek, hogy villamos fCkesetkben 25 kV-ra vannak mere- uzemben a hil6zati fesziilts6g kitezve. A tet6n van elhelyezve m6g a eskse esettk is biztosithat6 az enerfimegszakitb, a foldelokapcsol6 6s a giaellhtb. A menet- Q a f6kszabC
trilfesziiltsbg levezet6 is. Az olajh6- lyozhst, valamint a diagnosztikht
t6sB transzformhtor a j h i i alvkiua kizhrblag szhrnitbg6pek v6gzik.
a forgbvhzak kozk van felfiiggesztve, Mindk6t forgbvhzhoz tartozik egya fels6vezet6k fesziiltskgkt fix egy Siemens SIBAS 32 rendszedi
httktellel transzformilja .le tobbfkle kozponti vezkrl6 (ZSG) 6s egy hajszintre. A transzfonnhtorral egy h b - thsvezkrlo (ASG). A mozdonyon
ban van elhelyezve a k6t szivbkori beluli adatitvitel a vonatbuszon ht
fojtbtekercs is. A hat darab vontatbi (WTB) tortknik. A mozdonyok el
hramirinyitb bemeneti fesziiltsbge vannak lhtva Cberskgi berendezb1430 V, a vonatfiitksi fesziiltseg sel (Sifa), induktiv (Indusi),
1000, illetve Magyarorszhgon 1500 folyamatos (LZB) 6s magyar voV, a segduzemi h m i r h y i t b t 344 natbefolyhsol6val (EVM), valamint
V-OS,a fed6lzeti hhlbzatot pedig 200 az eur6pai automata vonatvezhlo
V-os fesziilts6ggel tiplhlja. K6thram- rendszerrel (ATCS). Termdszetesen
nemB mozdony eset6ben rendszer- a mikroprocesszoros vez6rl6sQ
vhltbkor a g6ptBrben lkv6 htkap- csiisz6s- 6s perdCil6sv6delem is fel
csolb a transzformhtor tekercskt a van szerelve.
fesziiltskgnek megfeleloen htkapcsolja, igy a szekunder oldalon 16v6
Phljw6~1999. december
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Eletem
Nem szhmltottam a phlyhzati hirdethsre, mhr j6val korhban
tollat fogtam hogy kitdltdtt phlyafutAsom .klom6ter szalagjhtu, immhon 32 6v mozdonyszolghlatra visszatekintve.
Mhr a v6ge fel6 tartok vele, rdvidesen k6sz leaz. Most sGrltve
from meg a legkemelkeddbb, legkedvesebb volt, 6s ami
m6g hhtra van a sorozatbbl, amir6l m@ nern olvastak a koll&him, abb6l elblegezek egy keveset.
Abban az iddben kezdtem a mozdonyszolgUatd, amikor
m6g tl5lsl5lyban volt a gdzvontatas, de fokozatosan e r W 6 t t
a .dlzeleslt6su, ugyanakkor nagy lendijletet vett a villamoslths.
Nem akarmilyen kihlvhst jelentett ez a mozdonyvezetd
gWhnakl A W ~ Z ~ Skik6pz6s.
,
6nk6pz6s kellett, hogy a
vez6nir a hivathsa magadatan tudjon hllni. t s hllt is, akinek
volt tehetdge, rhterrnetts6ge. hivathsszeretete. AkMl mindez hihnyzott, az lemorzsol6dott1eltGnt a phlyhr6l. Sajnos,
azoknak is el kellett hagyni a phlyAt akik egksegileg nern
blrtiik a hajszht, a megfeszftett munkht, avagy balesetet
szenvedtek.
Leg6nyke voltam mBg, amikor l5gy hatdroztam ,,Kand6"mozdonyvezetd leszek! J61 rhbreztem, hogy jdvdje a villamoslthsnak van.
1967. jdlius 10-Bn vettek fel a Gy6ri FGt6hAzhoz villanymozdony-vezetd gyakomoknak
Haartalan lelkesedhel, amblci6val. tudniakarbsl k W C
tem a hivathsra, ugyanakkor nem rnaradtam hGtlen a gye
rekkori .szerelmemhef a 424-es masinahoz a ,,Nurmihoz"
Rajongd szeretettel tanultam vezetni Gy& CeUdMlk kdzdtt.
A Keleti FGt6hBzhoztartoztam mhr, amikor 6 h6nap nagyszenS .SziliS. kadetmlghlat ut&ntanfolyamra kUldtek RemekQl
ment a tanulhs, .vhgtam a t6mhV. EbMl az iddb61 van egy
dak, sz6p eml6kem:
6sz v6ge felB jhrt, de j6 id6 volt. Alig vhrtam, hogy elhagyjam
a tantermet, irhny a DBli pu., haza Cellbe. Az 1804-8s @ci
gyors eldtt nem a megszokott 2 db ABb motor volt, hanem
egy g6z&, a 424-200-as1 A kivhwi&g hajtott, egyenruhhban voltam, bhtran odamentem a masinhhoz.
Wrdeztem a vez6r urat, hogy-hogy idegen g6p viszi a vonatot?
Azert, mert az egyik motorkocsi .megadta maght", dgy hogy
a mhsik tolta be a mozdonyszinbe. Mi Feh6rAron vagyunk,
kiseglt6be csak, mQis minket tettek a.Feh6whrig van vonalismeretQnk, de tovhbb semmi! M6g utaskent sem j W n k
am. fg6ltek a .pil6thV, de itt ni, 10 perc mdlva indulb, Bs
sehol senkil
Ha megengedik, 6n felmegyek a masinhral Tdk6letes vonalismeretem van Szombathelyig S&, Szentgotthhrdig.
Tudom hol lehet vizet venni, kezelni. Villanymozdony vezet6i
tanfolyamon vagyok it! Pesten, de most hazautazok Cellbe,
de elkfs6rem magulcat Szombathelyig.
,,Az lsten Mldte maght koll6gAm. ugojon fell'
Felugrottam azon nyomban KelenfdldiM a vedr br htadta
a szabhlyz6tl
Hlizza neki mesterem, ne kim6ljen bennanket!
J6 szenet adtak, 6s ez a masina megy mint a &rI&ny! 6
Mzelt Fehbwhrig Feldltva tijzeltek, (nagyon j61 csinhlthk)
6s 6n Kelenfddtdl Shwhrig vittem a grhci gyorsot, menetrend szerint!
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Meglepett, de felajzott a nern vhrt komoly feladat, amit kifogbtalanul teljesltette!
Shwhron leszhlltam, mert Porp&conkeresztezett a gyors egy
szem6lyvonattal, amivel vissza tudtam menni Cellbe. (Ha
elmentem volna Sz.helyig nagyon k6s6n &ern vdna haza)
De elmagyarhztama tovhbbi utat, a kdvetkezb meghllhs mmlr
Szombathely, onnan mhr biztosan mbik g6p viszi a grhci
kocsikat, magukat beWldik a MtdhBzba vigyhzzanak a
sz.helyi bej.-jelz6rel El6gg6 Bles balm kanyarodik fvben van,
rossz a rhlhths! Ha nem h11az .elejeu, csak 6vatosanl Ambhr
nagyon slSlyos probl6mhnak kell lenni, ha ennek a vonatnak
nern kezelnek iddben jelzbt.
Olajos k6zzel, fijst6s kbppel, de csillog6 szemmel
kerekeztem Cellbdl Shgra. Nurmival vihettem a grhci gyorsot1
Az idegen koll8gtik nern is gyanitotthk, hogy nekem semmilyen hat6shgi vizsghm nincs.
N6gy-M Bwel iddsebbnek n6ztem ki a koromnhl, s mivel
mondtam, hogy ,,villanytanfolyamon' vagyok hihettek, hogy
el6tte m& n6hhny 6vig vezettem a gdz6st. (Abban az iddben
a m M i k ,,egyenesu kepzbrj tanfolyam volt a mienk). cn
nern mondtarn, hogy nlncs gdzdsre vizsghm, de azt hiszem
mindenf6le bizonyitvhnynhl tdbbet jelentett az, hogy
FehBrvhron daruhoz hlltaml
6s ahogyan felmentem a
szentghli emelkeddrel
El6rkezett a vhwa-vhrt nap: az elbhat6dgi 6s a hat6sbi
vizsga. Betegen, 39 feletti I4zasan is jelesen vizsghztaml
Egyik kedves mesterem, a Zsigmond Pista Mcsi volt a
fdvedre a V431079-es vizsgag6pnek. .GabikAm, gratulhlok,
remekelt6ll Nem h o d sz6gyenbelS
Kbsz(Sndm kedves Pleta bhfyhm! lgyekszem tovabbra is
helytCIllnil Vizsga uthn a .HhW-ba kerUlteml
Hht bhennyire is igyekeztem, a kimagasl6 szaktudhsom, a
rendklvQli munkablr6 k6pess6gem1 hivathsszeretetem
ellen6re is nagyon kerillgetett a balszerencse. Egy dj .SzilP
0143-1135) fekhibhja miatt a Nyugati p&lyaudvaron majdnem
6szeUtkdztema szentesi 7707-es gyorssal. Az id& szentesi moto~ezetdkoll6ga figyelmess6ge mentett megl Id6ben
Bszlelte a vesz61yt. gyorsan fbkezett, megQlt a masinh
elbtt, Clgy 30 meterre.
A ,,SzilV feldgott egy angol v&t6t, Otkdz6s eset6n azon
kiborul, ha nern akkor a csarnokban kidhti az OtkMbakot.
(Itt hadd szdrjam kdzbe: nern tanultak a esetemb611) Egy
.Szili hason16 fekhibtlja okozta Vhcon a sblyos balesetet
1976-ban) Rhm vasaltak a vonatvesAlyeztet6st.
BBntet6s: hhrom h6napig mdhelybel
Amde, Szakos lstvh fbnbkbm j6volthb61 bUntetdsbdl
.Nurminu Mzelhettem, mozdonyvezet6i alapberrel. De el6bb
meg kellett tanulnom tOzelni, Mzet pucolni.
Megtanultam, mdghozzh bamulatos gyorsan, mert ho&Brtb
koll6ghk tanffoltakl A hannadik fGt6szolghlatot m& egyedQl
teljesitettem. Oszltinszky Sgndor vez6rlete mellett. Ahogyan
megtanultam tikelni, meg is kedveltem a IapCltot. Tetszett,
hogy @z, v V van, tudok energiad adni a masinbnak. Legtdbbet ingavonattal @tarn. Szenes masinhn oda-vissza
enyBm volt a lap&, szff6vas1 ebb61nem engedtem. Pakurb
g6pen pedig oda-vissza kikbnydr6gtem a szab8Jyz6t.
Szivesen htadkZk, mert 1htt& hogy 6rtek houh. Nagyon j61
Breztem magam a .FUstiben', a gdunozdonyos koll6ghk
kUzbtt. J6 ghrda volt! CS megcslllant el6ttem a nagy
lehetdsbg megszerezni a gbzmozdonyvezet6i jogosltvhny'... Tanltottak, tanultam, kikdrdeztek, feleltem
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Mehettem felUgyelet alatt vezetnl.

- FeMgyBz6 uraim mit kell nekem m6g tanulni vezetesbbl?
frjanak a .Csedo# gyorsfordhbal
- Nines Cltleveled, oda nern mehetsz.
- Nem saBmR, majd Szobon le&ilok, ott megvkom a masi-

nBt amig visszajan.
Ugyanis azok a .CsedolC gyorsok magyar gdppel Bp.
NyugatiWI Sturov6ba 6s vissza kbzlekedtek. Altalaban 1014 d6g neh6z MITROPA kocdbc51 gllt egy-egy szerelvdny
.Nohaba kellett volna ezekhez a gyorsokhoz, de honnan a
caodsb6l kerltettekvolna annyi Nohebot, eArt az i n g d e b rel6s n6llcali 424-esek t o v 8 b b ~ k 1,
l azaz egy Mtbwl.
AzM kertem magam ide, mert Mzelni akartam a
heiyett
segiteni neki. Azokon az utakon beblzonyltottam, hogy j61
megtanultam ti3zelni.
Megmarkolhattam a ,bllkkfasab91yzW megmedthettem a
laphtot megvM hona a kd16 rutin, fiatal, bilszke er61
Egyszer 16 db kocsiWlh116 szerelv6ny eldtt pUf&gM a 424296-0s.
Vez4re Brezovszky Feri, a fM6 6dor Jenb Ndim, Vas
megyei leg6ny (Shwhrr6l sdrmazott). Felmentem hozzQuk.
A Jend Idfogdstalan gyorsvonati mzet csinhlt kijhr$skor,
Indulhskor k6zbvettem a Iaphtot: Ferikem, hQzd neki,
megmutatjuk, hogy a .Nurmia is 6r annyit, mint a Nohabl t s
a Feri hkta, On Mzeltem. A Jend figyelt, 6s a viz8lI6sra
Ugyelt. NBrnelykor mind a k6t I6wlQiG nyomta .a vizet a
k b n b a Szakadt r6lam a verejtek, de odase neki... Vdcon
htrobogtunk, neki a verdcei dombnak. Zengett a k41m3ny;
bodorodott a filst, zilz6rg6tt a biztonsdgi szelep, a .Numia
vette a akadw, mert a Feri @y hlSzta a szabhlyz6tl
Szabon diadalmasan adtam ht a laphtot a Jenbnek, rendesen 6rkeztUnk.
Elb-hat6shgi vizsgh Bp. Igazgat-ra
kellett mennem,
killbn vizsgabizoUs& eldtt sAmot adni elm6leti tudhsornbbl.
Nem ment simfin, pedig eldtte pr6bavizsghztattak a
ftitbh&n&l: a fdnM<, Kert6sz PBI, N6der Mihhly, Tar& Wla
reszortos urak 6s Abraham P& oktat6tiszt. V4gOlis jeles
eldvizsga eredmhnnyel jelentkeztem DomWvhron a hat6shgi vizsgh. @pen akkor 6rtem oda, mikor az ottani tanfolyam hallgat6inak tartattak az el6vizsgEtt. Megint viz*
g h o m kellett. Ha valaki nem tudott, vagy elakadt, engem
k4rUeztek.. A vizsgabiztos Qv megjegyezte a tanfolyamvezetdnek, hogy meglep6en j6 felk6szlllts6ggel j6tt ez a
pesti fiatalember. Nohht ehrfuhat6 tael Technikusi Mpesh&
je, 6s villanymozdony-vezetdiszakvizsghja van.
1971. november 121 tlhnyatott, mostoha Bletem legboldogabb napjalll Az 6tMk X utan is csak ezt tudom rnondani. A
hat6s8gi vizsghra a Keleti phlyaudvarr61 indultunk as
l i j s d z i vonalra. A vizsgaszerelv6ny elm a 424-296-osl
Vezhre Brezovszky Ferenc, a fIZt6 ddor Jend, az utds6 fehrigy&z6Dudhs JBnosl (- Na Czotter Ghbor, mast aztan szedd
&sze magad!) VBglll a mozdonyra kerllltem uthnam mhr
csak k6t m6mOk vizsgw volt.
Az eldttem vizsgk6 meghllt a IassQjel helyett. Az idds
vizsgabiztos Qr megkhzbnte a t6nykedWt 6s sz6lltott
engem: Parancaoljon kad6t Or, tessbk, indulunkl Odal6ptem
a szaMlyz6hoz. Feri 6s Jend (Isszekacsintott velem. (Feri
baloldalt Olt, a l6vettyUt kezelte 6s figyeit!) A korrnhnyemeltyClt eldretekertern70 % tdtbre, mert az eldddm 509s
hagyta, llresjarat &, szabhlyoz6 nyit, a vonat mozdul, a
szabBp6 visszazhr, fijra rhnyit, a masina .neldny~ljtottaa
dereM a vonatnakl Zengett-csengett a kem4ny hangja,
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ahogy gyorsultunk, Qgy emeltem a tolattyQnyom8st6s vettem vissza a Hltbst... Qgyistenigazhb61elkaptam a vonatot,
elv6gre 8W80-a~ worsvonati srhmban k6zlekedllnkl
Felgyorsfiottam a szerelv6nyt1 belYlltottam a tolattyrjnyomhst, repUlt0nk 80-nall Az oldalablakon kikdnydkMve figyeltem, a jelzdket szab&lpzefien bemondtuk egyrnlnak, Feri
kacsintott, hogy nagyon 161megyUnkl
NagysokBra &z6Wa vizsgabiztos Qr, hogy a kketkezd jelzd
W b ,megMunk! J6 tudom, hogy z6ld mellett mentilnkel, de
Qy menj0nk, mintha egy nyugodt shrga f6ny l@ volna a
jetdin. VonaCsmeretem nern volt, de ke116 thvolshgb61
rnegllltam a k6vetkezd jelzdt, 6s kelld iddben lez8rtam.
Ablakon kihaJohra, kezem a fbkezbsrelepen egy eleghns
f 6 k e z B ~,odatettem'
l
a vonatot a jelzd el6 20 mIEtem.
Nagyon &pen kbz(h7Oml Tessek, v l s m is sizlllhat a
vcmatbal
Ahogy ell6ptem a szabhlyoz6 melldl, a szemem saMb6l IBttam, hogy a vizsgabiztos Qrakkora M b t frt be, alul, fellll hi&
gott a rublikBb61. Felszhlltam a koceiba, elsdnek Dudhs
J h bhcsl gratulhlt. Gabi, ez csodaj6 menet volt. Milyen
fordul6ba akarsz jdmi, oda leszel iwa?
KihzMUm Jdnos bhcsi, a 424-esen kUzbevhlt6 szeretn4k
lenni, ssem6lyfordhban.
OM, el lesz int6zve GabiWm, remekeltel. UtSlna nern
gy6ztem fogadni a tarsaim gratulW6jht.
Eredm6nyhirdetb uthn j&tt a tanfolyamvezetb.
Te Ggbor, csodPatmn ment4l enel a masinhval! A vizsgabizbs Qr megjegyezte, hogy mhr sok mozdonyvezetd
jelatet IrizsgAztatott, de igy m& senki sem hajtotta a masinht
Az&t nem sz6lt eldbb, mert abban gybnyOrkWCItt, ahogy
hQztad a vonatot. Mondtuk, hogy Te nern 6ppen kezdd kad6t
vagy, hanem villanymszdony-vezetd. Erre azt mondta: nern
bhnom 6nl az villanyrnozdony, azon mindenki tudja tekemi.
de er 4249s gbzmozdony. Ennek g6zszabdlyoz6ja6s lelke
van, aki fgy tudja h h i a szabhlyz6t, az igazi masiniszta.
K6pzeld a k4t rnbmbkbt ,elhClzta". (Hallottam 6n a kocsiban,
hogy az egyik nyitott Oresjhrattal akatt indulni, a mbik meg
nem z&ta le a szabhlyz6t 15gy akart megtYlni.) Legorombffotta dket, hoy legalhbb figyeltek volna rlid: .nem figyeluk,
hogy maguk eldtt az a fiatal vez6r hogyan ment enel a g6p
pel?" Vizsga utan m&snap d6lWn mBr srdghlatba hlltam.
Az elsd ,,Nwmis' masiniszta szolghktom alkalm&val is
bizonyltanom kellett, hogy nern akhrmi6rt kaptam a jeles
bizonylhr8nyt. K6t fordulh volt szem6lymnattal Vficra a
Nyugati plYyaudYarr6l. MBlt6n voltam bllszke magamra. M&
nern tdrtdttem be a 24 6vemet 6s k6t jeles mozdonyvezet6i
jogosMnyt szereztem. A mai napig 6s a jMben is hhlhval
tartozom azoknak, aldk ehhez hozz&segltettek.
Pestrdl Szombathelyre, majd onnan Hegyeshalomba kealtem. (KOzben megnbstlltem, ami sllyos Mba volt.)
Folyamatosan bizonyhanom kellett a mordonyra-termett@emet, 6s bizonyftottam nern is akhhogyan. A tdrhetetlen
csalftdi kOrillm6nyeimdsztdk6ltek m,hogy elvhllaltam min
den rizikb, thvoli szdghlatot, csakhogy mid1 messzebb
kertZljek, nyugodtan dogozhassak. A hid6plt6k g6zdanrs
szerelv6ny4vel is jdrtam n4gy h6napon ht. A 30. 6vembe
ldpve mC elmondhattam magamr61, amivel csak nagyon
kev6s koll6gBm dicsekedhet: 4244s masinfival baj n6IkOl
bejhrtam az eg4sz orszhgot.
1978-ban nem akiirmi kitUntet6s Brt. A technikusi kbpesltd.
k4t szakvizsga 6s tizenegy 6v szolgaat utan hsrom arany-
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Mozdonyvez.et6k Lapja
csillagot kaptam a zubbonygalldrra. (MQszaki int6z6.)
Felvarrtam 6s belen6ztem a tGkdrbe, csak Qgyheveny6szve
magarnra kaptam a zubbonyt, k6nnybe lhbadt a szemem,
szegbny, szeg6ny aphm, ha ezt meg6rhetted volna. Az
egyszerij .sz6nol~as6~fihb61 mozdonyvezetd tiszt lett.
Szeg6ny aphm, .aranycsillagosu masiniszta a fiad. Vajon
ldtsz-e most engem az irdatlan 6gi maga&gb61?
R6videsen ismet jelentds hllomhshoz 6rtem a phlyhmon.
1980-ban jhrmrives darukezelbi, 1980-ban dlzelmozdonyvezetdi szakvizsght sszreztem jeles eredm6nnyel. Elkor is
bizonyltanom kellett a rhtermetts6gemet, 6s azt, hogy nem
alaptalanul kaptam az aranycsillagot. Sikerilltl
Tmbnyire vlllanyg6ppel jhrtam teher 6s szem6ly fordhba,
kdzben megszereztem a tipusismeretet a V63-asrd, V46osr6l. 1991-ben mhr annyira kiblrhatatlannh vhlt a csalhdi
helyzetem, hogy visszakbrtem magam az gszaki fiitdhbhoz,
6s ott is laktam a szh116n. Dizel-mozdonyra osztottak be, 6s
bevhlasztottak a nosztalgia-brigddhoz is. Azon a nyEvon felejthetetlen het j6 szolghlatom volt gdzds6n Hegedos Jhnos
barhtommal. A 423.540-es masinhval jhrtunk a nosztalgiavonattal Balatonfiired Tapolca k6z6tt. (Akkor m6g sz6ntiizel6siS volt er a g6p.) 6sszel visszajOttem Hegyeshalomba
a gyermekeim miatt, de az ~szakinhlnern feledkeztek meg
r6lam. 1993-ban (125 6ves a MAV) meghfvhst kaptam az
iinnepsbgre, szslmltottak km, mint gbzmozdony vezetbre.
Nem csal6dtak bennem.
1993-ban a tapolcai NOHAB-talhlkoz6ra is meghivhst kaptarn... ifjui lelkesed6ssel iiltem a kedvenc masinhra a 424247-es pakurhs Nurmira. A tapolcai Qteldtt m6g tettern vele
egy fordul6t Lajosmizsbre kiilhvonattal. Csodhlatos volt a
tapdcai .kirfindulbUl Csak az fhjt, hogy Csernhk J6zsef
kedves badtom nem lehetett ott a parhd6n. Az iinneps6g
uthn 6s mentem el h o u h Siimegre a k6rhQba meglhtogatni.
1!W 6sz6n ismet a Hegedils Jhnossal k g y szolghlat a 324esen nosztalgia vonattall
1995-ben nern vdtam gdzi$s6n, de 1996-ban, igen. (150
6ves a magyar m u t . ) A 424-247-8s masinhval fordultam
egyet Bp.-Hegyeshrrlom kdzdtt, .tl?zmesteremu a Gazda
Bandi barhtom volt. Utslna k6t fordul6 a 424-OOQ-essel! Bp.
Nyugati-Lajosmizse, mhsnap Bp.Keleti-Kecskem6t a DB
kiildn gyorsvonattal. A 009-esen 6n fogtam a tCLze161aphtot,
srit6vasatl Fhbry Peti ifju barhtom hdzta a szabtdyz6t.
HQzdcsak Petikem ne sajmilj, g6261 ez a maslnal Majd
sz6lok Bn, ha nern stimmel valami. De iigyesen hdzta Peti a
340 tonnls 80190-es gyorsvonatot. Az litvonal: Bp.KeletiKecskem6t. meghllhs ndlkiil. Ezt az utat egy tQnelmegtetNk, no de olyan alap-mzet csinhltam indul8skor mint a k i d nat.
1997 tavaszAn, nyardn ismet az tszaki mt6hAznU vdtam.
Kisz6rakozhattammagam g6zdsih.
Volt nosztalgiavonat, filmezb, pr6badt, mindenl
1998 nyarhn k6t izben is voltarn egy egy h6tig KeszthelyTapolca-Balatontomhj k6zCltt a 204-es (220-194) hosszljkem6nyCl masinhval a 100 eves nosztalgiavonattal.
CS itt vagyunk 1999-ben, az id6n m6g nem voltam gdz(lsdn.
Mint hegyeshalmi vezbr, ami6ta .RO-LA' vonatok kdzlekednek az orsdgban, az&a jhrok ebben a fordlban, eltekintve
a priibautaktbl. A~~itom,
hogy az orszdgban k6zlekedd
dsszes vonat k6zilI legkhnyesebb ez a .g6nlfl6 orszhgWl
Nem semmi az elaggott, lerobbant .Szilikkelu a kamionokkal
rakott 1000 tonnsls szerelv6nyt 100-zal cinchlni, a banditat&-
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madAsokt6l rettegni 6s a .efendik" klnjht, nyQgOskdd6s61
elrendezni. Ha t u d n h legalhbb az els6 h6t ,Szilit" ijjjhvarhzsolnhm azokkal talan lehetne menetid6t tartani. De igy,
hogy nern tudom tartani a temp&, f6lrehllltanak a nagysebesdgri vonatok eldl 6s ha h11 a ROLA vonat szhmlthatunk a rabl6thmadhsra. Az utbbbi iddben annyit javult a
biztonsdg, hogy a szem6lyzeti kocsinak van kldr6je 6s a
szerelv6nyt fegyveres &6k kis6rik. Fhjdalom, de ide jutott ez
az orszhg!
t s ha Igy megy tovhbb a j6vbben, nern Art, ha a mozdonyvezet6n61 is van egy .uziU g6ppisztoly. R6viden ennyi a nem
mindennapi, nern akarmilyen mozdonyvezetbi phlyhm. (A 25
6ves g6zmozdonyvezetdi jubileum utamldl mhr r$szletesen
Irtam).
Azt mondhatom, hogy amit csak mozdonyvezetb el6rhet a
pUyhn, Bn elertem, n6ha nehbz, vesz6lyes, gyakran mostoha k&iilm6nyek kZIz6ttl Amennyi m6g hhtra van, az: minden
egyes jd sikerillt szolgAlat egy ajhnd6kl Nincsenek mslr
vasirhnegvhltd hbrfindjaim, habhr egykor voltak.
Megel6gszem anal, hogyha nyughllomhnyba vonulhs d n
. is j61 szolgU az egBsz&gern, 6s az Eszaki fCitdhk a Tatai
&on a .Fiistiu djra Bled, lesz ott elfoglalts4gom 6s fed61 a
feje f6lt)tt.
Hogy min hbrhndoztam? R6viden leirom: Celld(lmblk6n dlt.
VIII. oszt&yban Szarka Gyulhn6 volt az osztdlyfbndk6m 6s d
tanitotta fizikht. Mes6lt a mozdonyokr61, ismerte m6g a fhzis
peri6dus-vhlths g6pet isl... 6s medlt a rhdi6aWivithsr6l is,
mindezt tananyagon kivtll.
Alaposan megl6ditotta az amljgy sem csek6ly fantkihmat,
6s nern csak mozdonyvezetd, hanem mozdonyszerkeszt6is
akartam lenni Majd 6n megszerkesztem az atomerbvel
mOkM6 mozdonyt 6s 6n vezetem. Abbd indultam ki, hogyha a villanymotornak hramot adok forghba j6n a tengely, ha
megforgatjuk a tengelyt, akkor hramot termel a motor, de
akkor mhr nern motor, hanem generator! Kdvetkez6sk6pen:
ha a mdgness6ggel tudok hatni a radioaktlv sughrra, akkor a
hdi6aktivith tud hatni a mAgnessegrel Ha ezhltal a mhgneses erdvonalakatvhltoztatom, amelyek vezethket (tekercset)
metszenek, akkor van indukcl6, indukalt feszUts6g. Most
mhr csak zhrni kell az hramkCIrt bele a villanymotort 6s az
indukalt hramtd Wrdghet a mgtor. KBsz a sughrhajt6sQ villamos er6mQ. csak be kell smrelni a mozdonyba Olyan
vil6ghlrG akartam lenni, mint Kand6 Kglmhn! Gyerekfejjei
nem is gondoltam arra, hogy ald ilyesmit tanulmhnyozhat,
kis6rletezhet, egyhltalhn a kOzel6be kerillhet ilyen dolgoknak, att61 olyan messze vagyok, mint Mak6t61 JeruzsBlem.
Mindenesetre, akkor hlmomban megjelent egy csodhlatos,
gy6nydrlZ ezfstbs-k6k mozdony, amilyen szbpet, hozzh
hasonl6t m@ k6pen sem lhttam. (Ha CLgyes rajzol6 lennbk,
m6g most is le tudnhm rajzdni, festeni.) l t k o m rematem,
hogy id6vel ha nern h,hht majd valaki mhs elk6szlti a szupermozdonyt.
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Eddig mdg nern kdszislt el. Ha netsn mdgis IBtrejbn, mdg a
mi idbnkben, hdt 1961-ben egy 14 Bves gyerek mAr
megdlmodtal
Hegyeshalom, 1999. 07.24.
hotter GBbor fdmozdonyvezetd
Hegyeshalom
Vmtatssi Fdnbksdg

ASLEF"

99

a brit vasuti rendszert
1999. november 15-to1 18-ig az Angol
Mozdonyvezetok SzakszervezetCnek
ntgytaa ugyvezeto elnukskge lhtogatht tett a NCmet Mozdonyvezettik
Szakszervezettnek (GDL) fiankfurti
kozpontjhban.
Az angol deleghci6t Michael David
Rix or, az "ASLEF' r d t i t k b vezette,
akit az iigyvezet6 elnokdg tovibbi
hhrom tagja, Stan Godwin, Martin
Samways, Bill Russel Urak kisCrtek el.
A beszklgetbek az angliai b a nCmetorsdgi vasut-privatidci6ra valamint
azok kihathsaira koncentril6dtak. A
GDL-esek termbzetesen nagyon kivhcsiak voltak a brit kolltghk tapasztalataira, mivel 6 k kereken ot Cvvel
korhbban kezdttk meg a vasfit privatidci6jht, mint a NCmet Vasutak. A
brit vasutrendszert 1994-to1 1997-ig
ptlditlan m6don tobb tucat kisebb
egystgre darabolthk fel. Ennek az volt
a cklja, hogy minden lehetostggel
megakadalyozzik a nemzeti vasht
iljraegyesittskt a jovaben.
A privatizhcibt az 1993-as CV sorin
hakiroztik el, 6s ugyanugy mint NCmetorszigban dontb szuletett him
szillitisi tbrsashg, valamint egy phlyah616zati tirsasig megalakithsl61.
Ennek ellentre m k 1994-ben az ujonnan megteremtett strukthrht ismkt
szCt~zthk.
A korminyzat az iizemeltet6st koncesszib szerziidtsek htamideje 7-1 5
tvig terjedtek.
A gordiila hllomhnyt e g y b i dontb
alapjhn az operativ vasuttirsashgok
vagy sajht maguk teremtetttk meg,
vagy a hirom tbrsasag valarnelyikttdl
lizingelhetttk, amelyek a rCgi eszkozoket birtokolthk.
A koncesszi6s hatiiridok valamint a
feliigyeleti hat6sigok allandb fenyegetksei miatt ehuz6dtak a licencek, amelyek a hossdthvi~beruhhzhsokat szavatoltik volna.
Emek az lett a kovetkezmtnye, hogy
az eloregedett gordiil6 allomhnnyal
ktptelenek szinvonalas szolghltatist
biztositani, egyre tobb a piszkos kocsi,
egyre gyakoribbak a ktdsek, melyek

kovetkeztCben egyre eltgedetlenebb az
utaz6kijzonskg. A megalapozott panaszok, amelyek a legpontosabban regisztrdlva vannak nemcsak az esetenktnti, hanem a szezoniilis menetjegyek
hrainak a visszattritkstt is maguk u t h
vonhatj&.
A teherszdllithi rCszleget ktt m a g h
villalat vhirralta fel, majd egy amerikai villalkozirsnak adta el rendklviil
kedveza hron. Az angol koxmhny nem
kivht rCszesedkst a Cargo (tehersdllithi) vhllallcozhb61.
ES mi tortknt a vasiithhl6zattal?
Az 1995-ben megalapitott "Railtrack"hoz keriilt az egksz infiastruktim,
amely szerz6dCses alapon tovibbi 60
(hatvan) vhllalattal gazdhkodik.
(JelzoberendezCsek, vasutCpit6 berendezksek, hirkozlts, pdlyaudvarok, stb.)
EzidAig a borzCn is jegyzett "Railtrack" volt illettkes a biztonsigi szabvinyok kidolgozhAra 6s a biztonsigi
eloirhok feliigyelet6re. De az okt6ber
elejtn torttnt nagy paddingtoni baleset
&a, amely becsltsek szerint 30 emberkletet kovetelt, ezirin* tevkkenydge
a kritika kereszttiiztbe keriilt.
Kinyilvhnitotthk, amellett, hogy a
rkszvtnyei nyerestg noveltsCve1 foglalkozik, nagyobb figyelmet fordithatna a biztonsigi berendeztsekre is.
A brit korminy ezek u a n mkrlegelni
fogja megvonja-e a Railtrack feliigyeleti joght, amelyet eddig vasutbiztons&
gi teriileten gyakorolt.
Az "ASLEF" sztrhjkfenyegetbekkel is
thmogatotta. kivfin rCgi kovetelbtnek
krvtnyt szerezni, miszerint ezzel is
osszefiiggCsben, az angol vonatokat
haladCktalanu1 automatikus ftkrendszerrel (ATP) lbs& el.
A szakemberek ennek koltstgeit egymilliard fontra szimszeriisitik.
Kkrdkses, hogy ezeket a koltstgeket ki
fogja viselni: az hllam, a Railtrack,
vagy a 25 vasutt5rsashg, ezeknek
bizony igen nehtz lesz biztositani,
mivel a szerzodksek szerinti smbvenci6kat mhr 2001 vtgkig felhasznilthk.
A brit kormhny a maga rbztrtil, m g
roviddel a paddingtoni szerencsttlen-
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s t g el6tt tervezett egy olyan miiszaki
figyelmeztetii rendszert, amely jelzi a
mozdonyvezeto szhmha, hogy voros
jelzot haladt meg, de nern hllitja meg
automatikusan a vonatot. Ennek a kormhyzati elk@zeltsnek az az elanye,
hogy koltstgei kevesebb mint egynegyede, a mir 1988-ban kovetelt (ATP)
automatikus fkkrendszerrel szemben.
Mindenesetre ma az ASLEF bizakod6bb abban a tekintetben, hogy ezt a
kovetelbtt ki tudja harcolni, mivel a
szerencsCtlensCg 6ta a lakossdg tobbstge mogotte van.
A GDL-es Kolltghk rkszletesen
tijtkoztattitk az ASLEF ktpviseloit a
NCmet Vasutak Rt. privatizhci6jAr61, az
eur6pai konfdderhci6s kapcsolataikr61,
- az ALE-r61, valamint a CESI-r61.
Az angol vendtgek programjai kozott
szerepelt az ICE vezet6fiiktjkben va16
utazh, valamint a frankfurti gtptszeti
f6noksCg meglhtogathsa, ahol lehetostg nyilt a mozdonyvezeto kkpzts
elmkleti t s gyakorlati tanulmhnyozhhra is.
Kiilonosen trdekelte angol vendtgeinket - trthetii m6don - a biztonsigi
berendezksekral tartott eloadhsunk.
(Sifa, Indusi, stb.)
Roviden nihbny szd az "ASLEF9'-r51:
1880-ban alakult a szakszervezet,
melynek tevtkenyskge egCsz NagyBritannika kiterjed, horszhgot kivke.
Taglbtszhma kereken, 18 000 fti mozdonyvezetti, 6s ezzel szervezettstgiik
foka elkri a 97%-ot.
A szakszervezet klCn a a t i t k h 911, neki
van alhrendelve a nyolc teriiletre
felosztott szervezet, amely a kovetkezd
teruletekbol 811: Dtlkelet, Skhcia,
kszaknyugat, ~szakkelet, Koztpso
rtsz t s Dkl, Dtlnyugat t s Wales,
valamint a londoni fdldalatti.
Forrbs:

GDL- Y,mm
1999. december havi szcima.
Forditoita: Huszar Ldszld Imre
(MOSZ nemzetkozi rejerense)

Mozdonyvezet6k Lapja
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SITU~N
AZ AUSZTRIAI BRIXENBEN
NCgy magyar mozdonyvezeto a
GDL Jugend meghivhsara januar 8to1 15-ig egy sibhbn CS sibajnoksigon vett rCszt az Ausztriai Brixen
irn Thale-ban. Ezt a siverseny az
idCn 26. alkalommal rendezte meg
a NCmet Mozdonyvezetok Szakszervezetknek Ifjhhgi Csoportja.
A kis csapat a Keleti-phlyaudvaron
talalkozott eloszor. Rovid idon belul jo kis csapat verbuval6dott. Hus z k Lbz16 inditott 6tnak t s bucsbzott toliink. Hossh vonalAt uthn
este 8-kor Crkeztiink meg a Tiroli
Worgl 811ombra. Az Bllomhon
Dirk Seyfert - egy rendkiviil baritshgos mack6s alkat6 berlini koll6ga
viut minket, 6s vin a szallisunkra.
MCg m a p este egytitt vacsoraztunk a GDL Jugend elnokkvel Thomas Gelling-gel CS a GDL Jugend
egyik alelnokkvel Ralf-Peter Henkelmann-nal. Ktso Cjszakhba n*lt
a beszClgetCs CS az ismerkedks.
Megtudtuk, hogy Brixent elozon1ottCk a nkmet kollCgbk, csalhdtagjaik Q barhtaik.
A GDL Jugend szervezbCben 480
fa volt ott.
Mhsnap - miuthn megkaptuk a
sibbrletiinket - mentiink ki a sip&
lyhra. Ott magasodott elottiink a

Kitzbiihel, tavolabb latszott a
Grossglokner kettos csbcsa. Mindenutt havas, kocsipkts hegycs6csok, a lhtvhny leirhatatlanul pazar
volt. A kisvbrost koriilolel~hegyeken 250 km (!) siphlya CS 91 modem felvonb illetve silifi v h a tCli
sport szerelrneseit. A palyfik Allapota 6s a sielok kiszolghlilsa elsoran@ volt. Az Cjszaka folyarnhn
hatalmas hbh@kkal 6s munkagkpekkel kezeltbk a nappal lesielt oldalakat. A ntmet kollCgak az els6
napon megismertett&kveliink a siterepet, a gyakorlatlanabbakat segitettkk. A harmadik napon m& 01161lban, illetve nCmet barhainkkal
indultunk felfedezni a jobbnhl jobb,
vadabbnbl vadabb 6tvonalakat.
VendCglatbink Allandban segitettek,
szinte mindig ,,kCznkl" voltak. Csutortokon keriilt megrendezksre a
sibajnokshg, amin mi is indultunk.
A nCmet kollkgak r6gi profi versenyzok voltak mi csak a kozkpmezany vCgCt tudtuk elcsipni. A
verseny jb hangulatban zajlott,
barbti mCrk6zb volt.
Fantasztikus volt a nCmet vendCglhtbs is. Minden este mhshovh mentiink CS szinte mindig volt valamilyen rendezvknye a GDL Jugend-

nek. Kiilonosen Crdekes volt a szerda esti program.
Egy traktor kb. 30 s z M b t vontatott fel tobb szhz mCter magasra.
Fenn, egy erdCszlaknh1, nyilt tiizon
forralt mCzes borral v . h k minket.
A lesiklhs igazi izgalom volt, szinte
teljes sotktben egy sziik szhnk6pilyhn ereszkedtiink le a viuoska
sztlkig. Nagyon litvbnyos CS mulatshgos volt az fij ssielok felszenteltse 6s a pkntek esti dijkiosztb
buli mitsora. Jb szinbzi adottshgokkal rendelkezo ko116gBk adtak
el6 humoros jeleneteket.
A siversenyt 6s a dijkioszthst megtisztelte jelenlCt6vel Dieter Kowalski a GDL alelnoke is.
Sok n6met kollkgit sikeriilt megismerniink, igazi barhtok lettiink. A
bticstiesten megkoszontiik a meghivilst a szeretettel teli fogadhst CS
gondoskodilst. A hCt gyorsan elszaladt 6s mhis haza kellett utaznunk.
Nagyon bizunk abban, hogy a
barhti kapcsolat a jovoben is folytatbdni fog, a kapcsolatok 61Cnken
61ni fognak, 6s alkalmunk lesz
megismerni jobban egyrnk munkAjAt, orszhght 6s 6leet.

Lejegyezte: Tdth E: Atfila

Hollery Tibor, Papp Shndor,
Howhth Ferenc, T6th E Attila
a Hochbrixen-en.
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WVDEBRECENI J A R M ~ ~ J AKFT
V~~
4034 DEBRECEN, FARAKTAR
Telefon: 36-521450-240
Telefax: 36-52/314-725

VELENCEI KA.RNEWh
Utads a Venezia Expresszel, d a b Matreben ffithet6,
fiird(iszob8s 2 Bgyas bnngalbkban.
2000. februhr 25-2848 (4 nap) 10.990,- FtlfB.

Kiilf"old3 s~hsfoglalPsok
~ e ~ e n c e - ~ i i e s(5-1
t r e 0 percre Veleme kiizpontjAt61):

2; 3,4 Agyas szhvonalas, f6thet6, ~ B s z o b h bungal6k
s
B l l n l a vendkgek rendelkedstre, melyek AgynemUvel
felszereltek. 2 hgyas bungal6: 7500 Ft/f(l/tj, 3 Bgyas
,bungal&6500 Ft/B/kj, 4 Bagas bungal6 5800 Ftlfiilbj.
Jesolo: hotel** reggelivel 10.000 Ft/fBltj
Pgirlzs: *-OShotel a vhrosktizpontban, 10 percre az fiszalu
pAlyaudvarr6l, mosdbs, 2 Bgyas szob& 10.000 Ft/bj/2 B.

UT 67.

VALLALKOZUNK:

-

sajht tulajdonb, tQlnyomhs.n6lkOli
foly6kony anyagok (hsvhnyolaj, gkolaj,
benzin 6s szhrmazOkaik)
saUllths8ra alkalmas vasrfti tarttllykocsijaink
b6rbeadhdra,

- ilyen tlpusQ tarthlykocsik gyhtttdra,
javit&hra, tovhbbh:

- gkszii8lt6 tart&lykocsik

- vegyipari term6ket (savat; Ibgot)

~

szhlllt6 tart&lykocsik

- Blelmiszer-ipari
term6ket
szAllk5 tartillykocsik

si ajhnlatok
' Szlovhia,KedvezmCnyes
Maribor Pohorje: Vonattal Atszhllhs ntM1
trheta el! 6 ferahelyes apartmanokban 8 nap/7 t j
onellBthssal24.900 Ft'fii + sibhlet.
Franciaorszhg, Les Menuires: 6 fkr6helyes apartmanokban 8 napf7 t j oneU8thssal28.200 Ftlfa + shtrlet.
Szlovhkia, Donovaly: 4 CS 6 Bgyas zuhanyzbs WC-s
szobhkban turistaszhll6 6 nap/5 t j ftlpanzibs ellhthssal
16.400 Ft/fB,

Belfoldi gydgyiidiilhsek
Debrecen ***-OShotelben 4 6jszaka, ktffigyas szobhban
15,200 Ftl2 fa reggelivel 6s tedlmedence hasdattal.
Sopron **-OShotelben 4 bjszaka, ktthgyas szoMban
7600 Ft/B reggelivel,
7 tjszaka esetkn 13.300 FtK3 reggelivel.
Hbvlz ***-OShotelben 7 6jszaka biifkeggelivel,
ktffigyas szobkban 19.200 Ft/E.
Gybgyszolg~ltatcisokorvosi vizsghlatok, massztizs,
elektrotdpia TB kArtyBval b Worvosi javaslatra
ingyenesen vehetiik igknybe.
.

Farsang beEldon
Febdr-mhrcius, 2-3 ejszaka 10,750 Ftlfii-tal
6larcosbAllal, vacsorhval, programokkal!

- nyitott 6s kOIdnleges kialakitasd
teherkocsik fut6 6s f6vizsga
javithsi munkhinak elv6gz6s6re,

- mobil tart8lyok bels6 tisztithshra
(khrosanyag elhelyezessel),

-

tartWest gyhrtiis 6s az euel dsszemgg6
munldk, pl.: tarthlytest h6su'getel6s1valarnint

- lakatos, hideg- OS meleg-megmunWi

tev6kenySeg (esrterghlyoz8s1mar&,
gyalulhs, g6pi 6s k6zi ttkikov&csol4s,
sajtd&s, krnezdarabolhs stb.) vQAs6re.

VARJUK SZ~VES
ERDEKL~D~S~KET
A FENTl C~MENSHM~LYESEN
VAGY TELEFAXON!

0
-

MAV DEBRECEM J A R M O J A V ~ ~KR

AZ AUTONOM SZAKSZERVEZETEK SZOVETSEGENEK
SZOLIDARITASI NYILATKOZATA
Az Auton6m &akszervezetek SzovetsCge
egyiitt Crzo figyelemmel koveti a tobb mint egy
hbnapja tart6 vasutas bCrt5trgyalhsokat. A szovets6g 6gy itkli meg, liogy a h6rom reprezentativ
szakszervezet b6rkovetelCse megalapozott,
jogos CS teljesitheto.
Az a kormhnyzati torekvds, amely az hllami
tulajdon6 gazdashgi szervezetek munkavitllal6i
2000. 6vi rehlbbreinek csiikkent6sCre iriinyul,

teljes mCrtCkben elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan, mert a gazdasdgi noveked6.s eredmknyeivel
szoges ellatetben hll,
A sziivetskg iidvbzli a h k m szakszervezet
egyiittes fellt5pQ6t 6s szolidaritEisht fejezi ki:
a Mozdonyvezetok Szakszervezete,
a Vasutasok Szakszervezete CS
a vas6ti Dolgoz6k Szabad Szakszervezete
tagshgdnak sztrhjkjhval.

Tudjuk hany ora van!
~6tszarn
, ,
6s oraadatok 1999. oktober-november (43 munkanap)
SzolgUati
hely

mhy

BP. Ferencv. 370

mzetett
al6ra .-"&a

K%. bra

Szolghlati
hely

Allornhy

Smlg.
6ra

Kifizetett
M16ra ,-"&a

K&. 6ra

101 620
329

1869
6

434
1

325

Mkhsaba

168

47 245
338

2008
14

17
0

325

66481
348

4301
22

47
0

325

Szentes

219

63 380
340

2961
16

44

325

85 388
337
107 429
327

3524
14
786
2

493

493

49149
332
85 060
339

843

6
3633
14

145
1
78
0

0

0
0

0
0

0
0

0

Nagykanizsa 184

51 115
334

1370
9

164
1

325

G~ar

253

69 943
333

1883
9

134
1

325

Szornbathely 203

54 578
333

1447
9

222
1

325

Hatvan

122

34 248
330

548
5

24
0

325

Celldc3rndlk

189

52 012
334

1575
10

87
1

325

0

0

0
0

0
0

0

86

23 021
325

226
3

244
3

325

0

140

36 999
325

176
2

107
l

325

Bp.

,

Szolg.
6ra

ESZ~W

Szolnok

Sz.feMrvC
Bp. DBli

Bp. Nyugati

236
305
396

2
130
0

325

PBcs
Dornb6vt

Zalaegerszeg

172
297

0
327
325

Miskok

473

133 057
331

3087
8

720
2

325

&ny

Debrecen

357

101 838
331

2477
8

557
2

325

B.gyarmat

54

17 811
357

1360
27

0
0

330

NylregyMza 231

67 851
355

5387
28

327

VBszt6

54

15 071
325

8
0

172
4

326

Szeged

61274
350

34
0
31
0

325

HAl6zat

43 775 3883
l1
1

325

217

=

4907
25

4727 1 324 568
335

kesztdbizottshg: Dr. Borsik Jfinos ugyvezetd alelnok, Dornyei
Szilfird ter. iigyv., Velkei Bhla ter, iigyv. A szerkesztBsCg cime:
1145 Bp., BBcskai utca 11. Telefonifax: 220-3822, 220-4561,
221-2230, 221-4026. l[jzemi telefon: 01-1 6-62, 01-1 8-40, 01-1 990, 01-21-87. INTERNET: ~ / w w w . e x t r a . h u / m o ~ .
E-mail: osz@,freernail.c3.l1~
Keszi~lta TYRAS Kft. nyomdauzem6ben, 1202 Budapest,
284-3550. FelelBs vezetd: Andics Lhszl6

