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MI, magyar mozdonyvez~t6k, Blve a szabad szakszervezeti szervez6des 
alapjogaval, a mai napon, 8d k6z6s akarattal megalakitottuk sajat szakmal 
szervezetunket, a 

Mozdonyvezetb'k Szakszervezet6t. 
Celunk, hogy hatekonyabba tegyuk erdekvedelmunket, elerjuk azt, bogy mun- 

kan k erte ket kifejezo berezesben reszesuljunk es javuljana k mun kafelteteleink, 
Ennek erdekeben a k6zel6000 fot t6moritb Vasutasok Szakszervezete Mozdony- 

szakszervezetbol. 
Tagozati mGk6desunk mar bizonyitotta egysegessegunket, berharcban, sztrajk- 
ban, erdekervenyesitesben. Kezdemenyezeselnk kozrehatottak a vasQt vezet6l- 
nek dbnteselben, kedvez6 befolyast gyakorolva vasutastarsaink hason16 

. . , I  

koveteleseire. 
A Mozdonyvezeto k Szakszervezete nem mas szakszervezetek, vagy szovetsegek 
ellenere j6tt letre. Auton6m volta nem gatolja a kuldnb6z6 tarsadalmi szerveze- 
tekkel tdrten6 egyuttmGk6deset. , .  

k6z6tt kivanjuk celjalnkat megval6sitanl, 
.I ' . 

~udapesf, 1 990. augusztus 23, 
,.. I d -  



1990-ben alakult a MOS% . . ._ 

1990. augusztus 2 8 - h  az egyesiiltsi jogbl sz6lb 1989. tvi 
II. Tv. alapjh n y i l v h W i  ktrelemmel fordult a Mozdony- 
vezetiik Szakszervezete a FBvhrosi Bir6shghoz. 
A csatolt jegyzokonyv szerint 1990. augusztus 23-in az 
alakulb gyiIlts kimondta a szakszervezet megalakitasht. El- 
fogadta am& Alapit6leveltt, megAllapitotta klapszabalyht, 
megvhlasztotta vezeta testiileteit. A megalakulh ctlja, hogy 
a szabad szakszervezeti szervez(id6~ alapjh lttrejm s;%ag- * 

mai szakszervezetktnt hatkkonyabbb tegye a vasut +&rii6tb 
dolgoz6 vontathi utazbk trdekvtdelmtt, hogy munkijuk . 

H ~ , m ~ M r ~ + b q a  ~ & ~ ~ ~ i $ l j R , p k  pks jamljanak 
mt&kf&el@tekeik; ": ' " i ' .  . 
Ezt a dodtkst a 77 fB alaiid tai"hoit8 ill&, helyhez nkb6hy 
htt leforgha alatt csatlakozott a Magyar Allamvasutak terii- 
Ieen dolgoeb A t e  &am voimtatki utaz6. 

Az alhbbiakban kozoljiik az alapit6 hgok neveit. 
Dr. Borsik Jhnos Kozpont 
Nkmeth Lhzl6 Kozpont 
M6ricz Zsigrnond Bp. Ferencvhros 
Molniir Jbzsef Bp. Ferencvhros 
Sipos Jbzsef Bp. Ferencvhros 
Kadenczki Liszl6 Bp. Ferencviros 
M o s  Kecskts J h o s  Bp. FerencvAros 
Dkli Kozma J b o s  Bp. Kelqti 
Sebestytn Lajos Bp. Keleti 
Huszk Lhzlo Bp. Keleti 
Kaszhs Gyorgy Bp. Keleti 
Palhsti Jozsef Bp. fiszaki 
Petha Liszlb Bp. ~ s z a k i  
Czira Kiroly Bp. kszaki 
Borhi Shndor Dorog 
Pete Istvhn Szkkesfehb-viu 
Nagy Kiuoly Sztkesfehtrviu 
Simon Emil Veszprkm 
Kocsor Ptter Tapolca 
Takhcs Istv'h Tapolca 
T6th Laszlb GySr 
Rhcz Gylla Gyiir 
Tuba Shndor Hagyeshalom 
Czotter Gibor Hegyeshalom 
Kockis Tibor Komirom 
Kiss Gibor Szolnok 
JuhaSz Istvhn Szolnok 
Czighy Imre Szolnok 
Sztplaki Ptter Salgbtarjh 
Tiszttart6 Andrhs Balassagyarmat 
RMei Shdor Hatva 
Talps  Jbzsef Misblc 
Dusza Attila Miskolc 
Demeter Ferenc Miskolc 
Kakszi Jhnos Miskolc 
Cseh J h o s  Miskolc 
Perge Istvhn Fiizesabony 
Riczu Istvhn Szermcs 
Molnk J h o s  Snerencs . 
Ntmedi Varga Gyula Nyiregyhfiza 
GydciSs Jham D e b n m  

, P0l@tir J & k f  
-.a 

' Farii&S@dijF~ 
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Szalai Sindor 
Erdtlyi Zolthn 
Wager LAszl6 
Czegltdi Is tvh 
Barfith Gtza 

' Varga J6zsef 
Petrovszki Jinos 
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Farkas J h o s  
T6th Uszl6 
Kiss Lbz16 
Kovhcs Jozsef 
B h t v i  KAroly 
Mkfai Attila 
Dornyei Szilird 
Bolvhri Lhzl6 
Serfiz6 ZoEtirn 
B6ka Laszlo 
Gyergyhk Ferenc 
Porga Istvin 
Voriis JAnos 

, Ntmeth J6esef 
Sztki Lhszl6 
Nedvig Tivadar 
Sorok Gabor 
Oberle Gyorgy 
Farkas Khroly 

Debrecen , 

Piispiikladhny 
Piispokladhny 
M6ttszalka 
Sze:ged 
Szeged 
Mezahegyes 
Btkkcsaba 
Bt5ktscsaba 
Btktscsaba 
VBsgtii 
Szentes., 
SbilZes 
Kecskemtt 
m-1~ 
Kiskunhalas 
Bhtasztk 
Domb6vk 
Domb6vAr 
Domb6vhr 
Ptcs 
P k s  
Nagykanizsa 
Nagykaniz'sa 
Pipa 
Szombathely 
Szombathely 
Szombathely 
Zalaegerszeg 
Zalaegerszeg 
Sopron 
Sopron 

Az ehu l t  tfi t v  alatt, is I& ezt kovet6en is a szakszervezete 
ehddleges ctlja, hogy a munkavfdlal6k m~av i szonnya l  
kapcsolatos trdekeit el6mozditsa t s  megvkdje. Sikeriilt 
megdrizniink a mozdonyvezeta kolltg& foglalkoztathsi biz- 
tonshght, mikozben Magyarorszigon mbsf6l millib munka- 
hely sziint meg. Kisebb nagyobb sikerek ftrnjeleztkk az eeb6 
tiz kv mWj i i t ,  jelenth mkrtkkben - b k  nem elkggt - sike- 
riilt javitani a vontatisi utazbk btrezestn t s  munka- 
koriilm6nyein, de virhatban az elk&etkzen&6 tvekben az 
eddig elkrt vivmhyok megtarthhkrt is jelentds energihkat 
kell osszpontositanunk 
A tiz tv tiilakben okulnunk kell az elmult idoszak tapaszta- 
lataibbl, meg kell felelniink az uj kihivhsoknak, meghattiroz- 
va szakszervezeti'i strattgiijit, kiiliinos tekintettel a kor- 
mhnyzat b a MikV Rt. szakszmezet-ellenes politikhjiira. 
A folytonosan nehezedo koriilmtnyek kozott is meg kell 6s 
meg is fogunk emltkezni sziilettsnapi tvfordul6nkrbl, 
melyet egybekotiink ;tz Eur6pai Mozdonyvezetdk Napjival, 
6s igy szeptember 15-611 a BEIG tanacstemtben iinnepklyes 
Kiildottkozgyiiltst ta.rtu.uk, ahovi meghivjuk - a tagcsopor- 
tok donttse alapjhn - az alapit6 tagokat, es m h  vendkgeket. 
Az iinnepklyes K i i l d i j t t k a z ~ t s  r&szletes programjht a 
szokhsos mbdon kozzttessziik. 

Kiss LriszM 
el& 



1999. augusztus- 23. 
k h 6 z  elkezdeni a visszaeml6kez6st 
1990-re, 6s fdk6nt avgusztus 23-ra. 
Abban az Bvben a Vasutasok Szak- 
szervezete mtijusban tartotta soros 
kongresszusAt, a rendszervhlths utani 
elsd nagy rendezv6ny6t. Ezen a 
tanBcskozdson eredm6nytelen kis6r- 
let tortent arra, hogy a vasutas szak- 
sze~ezetbbl szoveis6gi jellggfi, kor- 
szerd, az 6rdektagoltshgot elismerd 
6s azt integrdlni tudd 6rdekvk;delrni 
szervezet alakuljon ki. A mozdanyve- 
zetdk - lhtva azt, hogy' Brdekeik 
v6delme tovdbbra sem lasenek kelld 
m6rt6kben bktosftva - el6gedethrrek 
voltak a kongresszus eredmenyeivet. 
AZ akkor mhr j61 rntlkGd6 tagozat ve- 
zetdi, segitdi Ggy Iatthk, hogy a vhl- 
toztates ,glkerulhetetlen. Az ,qkkori 
politikai kozegben, a thrsadalom kez- 
deti dernokratiz816dtishban q szabad 
szervezked6s joganak biztoslthshval 
ndhhny vontathsi fdndks6gen megfo- 
galmaz6dott az ig6ny az 6n6116 szak- 
szervezet megalakitAshra. Sokan em- 
l6keznek m6g arra a balesetre, ah01 
egy sz6kesfeh6~6ri mozdonyvezetd 
koll6ge vesztette Wet& mhsok hiMjh- 
&I. Az el6gedetknke&st ez a bale- 
set is fokozta, 6s t i ibb szaksaervctzeti 
szerueaddBs is figyelemmel, kkierte, 4s 
prbbhlta befotyasolni a mozdanyve- 
zetdk onhllbsod~si torekv6seil. 
FennBllt a veszelye annak, hogy ha 
egy-k6t helyen on8116 szakszervezetet 
alakltanak a vontathsi utazbk, akkor 
ennek a rnunk~scso~ortnak a i  egys6- 
gesOt6si 'blyarnata veizbl$be keriil- 
het. Ez& is vdrthk a mhr fent emli- 
tett mhjolsi kongtesszus eredm6hy6t. 
hogy k%pes lesz-e a szakszewezet 
megl5jWnij 6s a mozdonyvezet8i mun- 
kak6rt tnegfslel8 thrsadalmi elismert- 
s6gimsrintre ernelni. 
Az6ta mar tudjuk, hogy nagyon ke&s 
alyan szakoze~ezet vrilt Bletk6peSs.5 
a vasljton bellll 6s azon kivul, arnelyik 
dgy indult, hogy az egyesu16si tor- 
v6ny alapjhn legalabb tiz munkaval- 
la16 kozos elhathrozhsa is elegendd 
volt a szakszervezet megalakithsh- 
hdz. A tagozat mhsk6nt dontbtt. A 
kozel 6000 rnozdunyvezet6t olyan 
felm6rd ivvel szdlitotthk meg a tago- 
zat vezetgi, hogy kivhnjhk-e sajht on- 
hI.14 szskszlewezetuk 16trehozatalat. 
Ea a munkht segitette a VSZ k6t 

sz&Brtdje, akik megfdgatmazthk a 
bent maradas 6s a wu8lhs eldnyeit 6s 
hhtrhnyait. &Wr 6k Csgy Ihtthk, hogy 
csak akkor lesz Brtelme dj szakszerve- 
zetet alakitani, ha a megszdctott 
mozdonyvezet6k tobb mint k6thar- 
rnada igenld vhlaszt ad, amj egyljatal 
azt is jeleneti, hogy feladatokat v61- 
lalnak az dj szakszervezet munkh- 
j6ban. Ut61ag mdr elmondhatb, hogy 
a kBrdbivek soksorosithsa akkor tor- 
tbnt, amilcor a VSZ elnoks6ge 6ppen 
&tt%ezett, 6s eKt6lte az 6n&116sodhsi 
Mrekv6seket. 6s a k6t segRd szak- 
.&rtSt. Ekozben a mhsok6gtSp smrgrgalr 
rnasan dolgozdt. 

vhlasmk BrtBkel&s6re, szhmbavdte- 
JBre 1990. augusztus 23-hn a tqgozat 
kuldottkozgyGl6~6n, illetve a Moz- 
donyvezetak Szakszervezetltnek ala- 
kulb ul656n kerult sor. Az emlekezet 
szerint a 6000 k6rddfvbejl 4400 Brke- 
zett vissza, 300-an riem helyeselt6k 
siakszervezet 'rnegalakf~dsdt, 4100- 
an viszah~ igen. A VSt  jelenl6vff osz- 
t&lyvet&6je!t arra biztattuk, hogy 
besz6ljeo m6g a VSZ feladatair61, leg- 
alhbb addig, amig a szhmokat 8ssze- 
adjuk, A v6geredm6ny dont6s volt, 
de ez nem kett;&, vagy tk ember don- 
tdse, hanem tqbb mint n6gyezer 
ember dbntese; volt. Ilyen kritikgs 
helyzetben tett klserletet a VSZ akko- 
ri elnoke, hogy a tandcskozas elej6n 
sz6lhasson a 7 0  emberhez, nyilvhn- 
va16 hogy milyen sz8nd6kkal. Azt 
javasoltuk, hogy a tanhcskozlis befe- 
jezBse utdn 6ljen a szdlhs lehet&sB- 
gkvel. A sziiks6ges dokumentuhk 
elfogadhsa uthn jogszerw 'is meg- 
alakultnak volt tekinthetd a Mozhny-  
vezet6k Szaksze~emte. A hfr gyor- 
san terjedt a szakszervezeti &kh6z- 
ban, 6s a VSZ elnoke mdr nern kiv6nt 
ut6lag felszblalni. 
A dont4s rendkivul fontos volt, meg- 
nyugvhssal vettek az alapit6 .tagok, 
hogy ezentljl ondl16 szakszervezet 
k6pviseli a rnozdonyvezetdk Brde- 
keit, az akkor rnegvhlasztott vezet6s 
pedig rnegkezd'te a szervezet ki6pf- 
t6s6t. 
A megalakuths t & n p  6rihsi felhhboro- 
dhst vhl'tott a ki, szem6lyesked6seket. 
v6das3tod6xokat vonz&tt m9g&troz. 
Tortent ez annak ellen6re, hogy az 
4apszaMly eisd vBltiDzathban sziivet- 

sBg& ajhnlottunk a Vasutasok Szak- 
szewezet6nek. 
A megalakulhs uthn n6hhny nappal as 
lijonnan megvhlasztott k6t ugyvezet6 
alelnijklit rnaghhoz k6rte a US?L akko- 
ri eln~ke, 6s koziilte veluk, hogy szed- 
j6k a c6kmbkjukat tjs ha(ay@k el az 
6puletet. Arra az ellenvet6sre, hogy a 
hatalyos Munkatijrv6nykonyv ren- 
delkez6sei kkaott nem lelhet6 fel a 
"cdkm6kW liifiezbs, m6r nem tudott 
rnit mondani. A vitdk a MOSZ veze- 

etdinek favaslat&ra vct5gOl is bBk6sen 
lezhrbdtak, a Mozdonyvezetdk Szak- 
smrvezet6nek p6nzUgyi rendszere 
csek nuvernber 1-j4n indult, Igy a 
ktiztes i d d s r e  tagdijai rendben be- 
dolytak a Vasutasok 6zakszervezet6- 
he?, Azok az aprS bosszant&ok m6r 
eltorpultek a fontos dolgok meuett, 
hogy a k6t ugyvezetd alelnok nem 
hasznhlhatta a VSZ telefonjait, 6s 
kidzethsiik ut&n m6g rnegfdel6 irodh- 
val sem rendetkezett a MOSZ. 
A WvetkezS idaszakban a vontathsi 
f $ndk~$~eken  stervemft gydl6seken 
Wtek  hiteta a mszdonywzetb kol- 
I&& aas Lij szakszervezet nrellett: Egy 
icteteig m6g a VSZ apparetusa pr6Mlta 
a f~ lyamatot  fbkezni, de azthn mar 
feladtbk, mert nem tehettek semmit. 
Mintegy eogy h6napos "utchn" v6g- 
zett munka uthn a MOSZ a Budapesti 
Igazga~bshg 6piilettSben ka.pott k6t 
kism6retCi irodht, ahol megkezdddott 
az a munka, amely a tagszervezhs, a 
pBnziigiyi rendszer stabilizhlhsa miatt 
e(lhgedhetet1eh voit. " ' ' 

~ehe t ,  'hogy a2 akkori t6rt8n6sak fel- 
' i dBrW fiem menres szutrfektiviz- 
rnusrb!, 3le t a b  tartafmazza azt a 
n6h0hy 4or~tos rnozzmatot, ami vele- 
j&6ja volt az a k b ~ i  id6szaknak, az 
akkwi feltkt~reknele, az akkmi vkleke- 
d6sekneSc. 
A Mozdonyvezetak Szakszervezete 
az elmlilt tiz Bv swan eliqmer6st szer- 
zett, rnunkhja eredrn6nyekeqt ma mhr 
n6lkul8zhetetlen tenyezdje a magyar- 
orszagi siakszervezeti mozgalomnak. 
A mozdonyvetet6i kar Ssszefoghsa, 
5ssYeMRbsa imrnar dvszhzados ha- 
gytmkiiy-ra 'vezethetd vissza, mintthl 
szolghhra.:e munk~lfiil lalbk m8s o w -  
p o r t j h a k  is, 

Dr. Sow:fk Jhos  
tigiqwzef.8 sleh4k 
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Majdnem egyiitt kezdtiik vasutas pilyafuti. 
sunkat a MozdonyvezetGk Szakszervezetbvel: 
csupin 53 nappal vagyok oregebb mondhat- 
nhm egyid6sek vagyunk! Ez a minimilis kor- 
kiilonbsbg egyre jobban eltorpiil az id% elfire- 
haladtival; tiz k t ivlatib61 pedig plhne nem 
tlinik jelentiisnek. 
Tiz bv! Sokan legyintenek: ugyan mi az! Val&- 
ban nem tdnik soknak, mbg emberi mbrtbkkel 
mbrve sem. Arra viszont biztosan elbg, hogy 
elgondolkoztassa az ember fiht, hiszen ha nem 
is jelent szhmira sokat ez az idatartam, azbrt 
mindenki Qrzi a sdlyit; mind a Mozdonyveze- 
tak Szakszervezete, mind a sa j i t  Qletbre 
kivetitve. 
Viltozisokkal teli bvtizedet hagytunk magunk 
mogott 6s viltozisokkal teli szhzadeli 911 eliit- 
tiink; ez azonban nem azt jelenti, hogy fbldton 
vagyunk. Elindultunk, haladunk ez biztos, de 
hogy milyen utat fogunk bejirni az a jov6 tit- 
ka. Egy sziiletbsnap mindig okot ad a vissza. 
tekintbsre, el kell mbliznunk a mdlton, hogy 
tanulhassunk hibiinkbbl. 
Kezdetben nem l i tszott  nehbznek a feladat 
bhr nem tudta senki sem mire szhmithat az 
brdekvQdelem. Fel kellett szimolni a rbgi for- 
mici6t  biztos alapokat teremteni, 6s megkez- 
deni a munkit. A bontakozb demokricia C a 
tirsadalom m i l t  visszatbrtbt elutasit6 visel- 
kedbsbnek IBgkorbben, kiilonosebb ellenillis 
nQlkiil elbrtiik citjainkat; legalibbis most, tiz 
bv tivlatib61, igy kell brtbkelni az akkori tortb- 
nbseket. 
Azt is mondhatnfmk, boldog bbkeidaket 61- 
tiink. Az akkor Bjjibledii, d t j i t  keresii szak- 
szervezeti mozgalom, a tirsadalom vigyhz6 te- 
kintetbtiil kishrve, merbszen vbgezte munkh- 
j i t .  Az i l lam legfiibb feladatinak tekintette a 
demokracia kisdlesitbsbt, az anyagias szem- 
pontok mhsodlagosak, fB szempont a tobb 
bvtizedes beidegz6dbsek itprogramodsa, a 
szabadsigjogok megismertetbse. Az hllamnak 
18 cdja, hogy korszerli emberanyaggal tudja 
megval6sitani elkbpzelbseit - ez sikeriilt is, de 
nem bgy, ahogy sokan gondolnik. Minden 
esetre szbpen startoltunk, az irvbnyesiilbs 
dtjhra liptiink. 
A szakszervezeti munka sikeresshge abb61 is 
ad6dott, hogy az illam, szbles thrsadalmi b i -  
zisra timaszkodva pr6bilta az orszig gazdasi- 
gi helyzetQt javitani; ta l in  nbhhnyan emlbkez- 
nek mbg nbhiny hangzatos szlogenre. 
Ez a trend azonban nem bizonyult tartbsnak, 
egyre jobban elMbrbe keriilt az Eur6pai 
Unidhoz va16 csatlakozis, a fenti gondolkodhs- 

KEZEK 
m6d tiirvbnyszerilen megviltozott, uralkod6vi 
vhlt a privatizicib, a kiilfoldi take bevonisa, 
ed l ta l  az orszig munkaerlipiaca a tulajdonosi 
szflra viszonyaihoz igazodott. Az i l lami tulaj- 
don hinyadhnak csokkenbsbvel a magyar 
munkaerii bra lebrtbkeliidott, mivel azonban a 
folyamat lassitisa a kiilfoldi javak be8ramli- 
s i t  az i l lami javak eladhsht is lassitotta volna, 
az orszhg vezetbse szabad foly ist  engedett az 
esembnyeknek. llyenformin a munkavillal6i 
oldallal vat6 pirbeszbd elneheziilt, a fent emll- 
tet t  brdekellent6tek miatt, a szakszervezetek 
pedig egyre nehezebben tudtak sz6t brteni a 
misik fbllel, nehbzsbgeiket pedig fokozta az 
egyiittmilkodbs hihnya 6s a berozsdhsodott 
szerkezet mozgisi nehbzsbge. 
Ez a v i l tozis kihatott a munkavillal6k gondol- 
kodism6djira is: csokkent a tirsadalmi Qrdek- 
l6dbs a szakszervezeti szolghltatisok ir int, 
hiszen a v i r t  ugrisszeril javulis elmaradt. 
Pedig voltak vivmiinyai a szakszervezeti mun- 
kinak, csakhogy az emberek tiibbfajta szol- 
g i l ta t is t  virtak, erre pedig a szakszervezeti 
struktdra nem volt felkbsziilve bs nincs fel- 
kbszulve ma sem! Ezt persze az i l lam is bszre- 
vette 6s igyekezte is kihasznilni. Nem volt 
vbletlen a minden bvben felszinre keriilS 
bbrkhrdbs ... 
A politikai irinyvonal eredmbnye a magyar t i r -  
sadalom kasztosodisa, a tirsadalmi rbtegek 
szbtvilisa a periibrihn QlBk t ibor lnak szble- 
sedbse. Roviden, hirom fii rbteg kiilanboztet- 
het6 
- az egyik rbteg napi megblhetbsi gondokkal 
kiiszkodik, helyzetbnbl fogva kbptelen az 
el%relbpbsre, 
- a kovetkez6 rbteg elfogadhat6 koriilmbnyek 
kiizott 61, kbpes arra, hogy bletszlnvonalit 
megtartsa, aprinkbnt fejlesztbsre is lehetiish- 
ge van, 
- a kovetkezb rbteg bletkoriilmbnye messze az 
elaz6 kbt rbteg felett van, helyzetiikbiil ad6d6- 
an javaik gyarapodisa automatikus. 
Most m i r  nem volt sziiksbg szbles tirsadalmi 
bizisra, ugyanis a tulajdonosi szfbra elegendii 
alapat teremtett az Bllam szhd ra  az orszig 
irhnyitisihoz. A munkavillal6i piacon, ver- 
senyhelyzet alakult ki, ez pedig a munkavil- 

la16i brdekeketpzaz a szakszervezeti munki t  
hitr inyosan brintette . birmikor lehet tal i lni a 
betoltend8 i l l i s r a  munkaer6t. A legjobb 
bizonyltbk erre az bvenkht i  bbrharc. A bbrb81 
6s fizetbsbgl blgk szimira Ibtkhdbs a kereset 
reilbrt4bnek szinten tartisa, ugyanis ez bii- 
tositja az bletszlnvonal megarz6sBt. Ez viszont 
minden munkavillal6 brdeke! Sajnos azonban 
a tirsadalmi osszefogis hiinyzott, ezt tiikfoz- 
te az orszigos brdekvbdelem egyiittmilkodbsb- 
nek elitgtelensbgbt. Az i l lam sikeresen kihasz- 
nhlta az egysbges fellbpbs hiinyet 6s szimos 
vlvminy szdnt meg ez elmirlt bvekben. MQg a 
leghatirozottabban fellbpi vasutas szakszer- 
vezeteket sem vettbk komolyan, bizonyitbk 
erre a minden bvben kbshegyig men6 brdek. 
harc. 
Sajnos az i l lami politika sikeres volt a vasu- 
tas szakszervezetekkel szemben is, hiszen a 
mozdonyvezetak kivbtelbvel, Brdembeu egyik 
szolgilati i g  sem tudott felmutatni semmit 
az elmdlt p i r  Bv sztri jkjai sorin. Ennek is 
koszonhetii az, hogy a vasdti brdekvbdelem 
hi t r i lhsra kbnyszeriilt. Mostani pozicibnkat 
veszilyezteti a vasdt reformja is. Az amdgy 
sem egysbges vasBti brdekvbdelmet tovhbb 
darabolja a szolgilati i gak  szbtvhlasztisa, 
finanszirozhuk elkiilonulkse. Kiilonas vesz6- 
lyeket rejt magiban ez a tagoz6dis: felrbmlik 
a rbgi6nkbnti brdekellentht lehet6sQge is, ez 
pedig jelent6s kockizat  a Szakszervezet 
szimira.  
Ismit  kivinatos az italakulis, alkalmazkodni 
kell az dj viszonyokhoz; ez nblkiilbzhetetlen az 
egysbg meg8rzhsbhez! Muszij gazdagitani a 
szolgiltatisok korbt vonz6bbi kell tenni a 
szakszervezeti Bletet ahhoz, hogy meggybza- 
dbsen alapul6 tagsigi viszony jojjon lbtre a 
mozdonyvezetdk korbben. Ehhez nyitott struk- 
tdr i ra van sziiksbg 6s ana, hogy ne talilkoz- 
zanak az emberek z i r t  ajtbkkal. Nem tartanim 
foldtSl elrugaszkodott elkhpzelbnek a tagsig 
b6vitbsbt, azonban domping akci6 nem lenne 
szerencshs. Fontos t ov ibb i  a meglbvii tags49 
bizalminak eriislthse, 6s sarkalatos pontkbnt 
emlitenbm, a t4jbkoztatis javft isit. 

Barhtsigtalan jovgkbp t i r u l  elink. A buktatbk 
kikeriilbsbhez ta r t i s  osszefogisra van sziik- 
sbg, a hatbkony munkihoz pedig meg kell fog- 
nunk a kinybjtott kezeket! 
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'VALAKI 
A fiataldemokrathk 1998-as hatalomra 1tpCsekor 
Orbhn Viktor hamar egy&elmiivC tette, hogy a kor- 
mhny munkhjht a miniszterelnok tf~lsdlyht jelento, 
poroszos, kancellhri tipusd rendszerben kivhnja 
szervezni Cs irhnyitani. Ennek a polghri kormhny 
hathrozott jelCt adta, amikor a kormanyf6 munkhjht 
korhbban inkabb a hatterbol kimogatb, segito 
Miniszterelnoki Hivatalbbl egy, a rendszervhltlis bta 
eltelt idoszakban eleddig pClditlan hatalmu Cs 
befolyhsd hllami Ghivatalt Cpitettek ki. 
A Miniszterelnoki Hivatal jelentosen megnovelt 
szemklyi hllomhnnyal Cs nagysagrendekkel tobb 
pCnzzel rendelkezik, mint az elhzo kbt kormhny alatt 
b h i k o r .  A kancellhriaminiszter kezCben olyan poli- 
tikai Cs gazdashgi ero osszpontosul, amellyel az hllami 
szfCra b h e l y  teriiletkre komoly nyomhst lehet gyako- 
rolni, ha a sziiksCg dgy hozza. A Miniszterelnoki 
Hivatal keretein belul djonnan lktrehozott szhmos 
szervezet kozul nemrCgiben a kormhnyzati Strattgiai 
Elemzo Kozpont, kozkeletii nevCn a Stratek keriilt a 
figyelem kozkppontjhba, amikor egy kozelmfiltban 
kkszitett elemzCs6vel a Magyar Hirlap Cs a NCpszabad- 
shg is reszletesen foglalkozott. 
A Stratek Bogk LBszlb politikai allamtitkhr irhnyithh- 
val a korrniny kirsadalmi-gazdashgi strategihjht hiva- 
tott kialakitani, melyhez kiilonboz6 elemzCseket kCszit 
nemzetgazdasligi Cs politikai szempontbb1 egyarhnt. 
A ket napilap birtokhba jutott dokumenthcib nChol 
gyermekien egyszerii megallapitbokat tartalmaz, mig 
mhs ktrdbekben kifejezetten agressziv politikat kovet, 
amely beleillik ugyan az eddig megtapasztalt kor- 
mhnyzati stilusba, de azkt helyzettrtCkeltse Cs kovet- 
keztetesei, illetve a helyesnek tartott irhnyvonal ki- 
jelolese egyes esetekben olyan politikai cinizmusrbl 
tandskodik, amelyre trdemes odafigyelni. 
Az, hogy a szakszervezetek legdjabb kori kapitaliz- 
musunkban tapasztalt hhnyatott sorsa mikortbl eredez- 
tetheto, valbsziniileg hosszas vita tArgyat kkpezhetne. 
A viszonylagos munkabCke, illetve megegyezksi haj- 
landbsag, legalhbbis a nagy allami intCzmCnyeknC1 - 
inkhbb csak az elozo kormanyra volt jellemzo abbbl a 
hiiromb61, amelyet eddig megtapasztalni volt szeren- 
csCnk, aminek alapjat az ideolbgiai kozoss6gben Cs a 
feltetelezheto mi~ltbeli kotodksben kell keresniink. 
Orban Viktor viszont tobbszor kinyilvhnitotta nemtet- 
szCsCt Cs ellenszenvCt azokkal a szervezetekkel Cs 

FIGYEL 
szemblyekkel szemben, akik a m~tnkavhllal6i Qdeke- 
ket hivatalbbl kkpviselik. EzCrt nem meglepo pCldhl a 
hivatkozott Stratek-elemzCs szakszervezeteket Crint6 
rCsze, amely e tksadalmi szervezetek hattkrbe szorith- 
sht c61zb kormhnyzati politikht egykrtelmiien sikeres- 
nek nyilvhnitja, figyelembe vCve az idei mhjus 1-jei 
tortknbeket. A dokurnentum szerint e politika 1Stv6- 
nyos hathsht az mutatja, hogy a posztkommunista Q 
alternativ szervezetek vezetoi vhlt vhllhoz vetve vonul- 
tak fel, ezzel is szimbolizhlva, hogy nem hllithatbk 
szembe egymhssal, 6s kCpesek nagy tomegeket meg- 
mozgatni. A megallapiths valoban nem meglepa, ha a 
Fidesz vezeto politikusainak retorikai stilusat vessziik 
csak figyelernbe. 
A szakszervezetek tudatos hatterbe szoritha mint kor- 
mhnyzati "siker" alkotmhnyossagi kCrdCseket vethet 
fel. Az ugyanis, hogy a Munka tbrvCnykonyve meg- 
engedi a munkavhllalbnak, hogy Qdekei vCdelmke 
szervezetet hozzon ICtre, maghbbl az alkotmanybbl fa- 
kad. Ennek az alapjognak a korliitozhsara, mi tobb, az 
ellehetetlenitCsQe tett kiskrletek melldongetd hirdetese 
erosen diktatbrikus jelleget mutat. Az alkotmhnyban 
szabhlyozott egyesulksi Cs gyiilekezksi jog azonban 
hllmutat alaptorvCnyiinkon, mert alapvetii emberi 
jogokrbl rendelkezik. 
Mhodszor: a munkaltatbk Cs munkav~llalbk, valamint 
a kormhny kozotti CrdekellentCtek elsimithshra annak 
idejCn ICtrehozott ~ r d e k e ~ ~ e z t e t o  Tanhcs ( k ~ )  meg- 
sziintetCse Cs uj forrniijanak lktrehozbhval az Crdek- 
egyeztetbs kiiiritese szintCn hason16 kCrdtseket vet fel. 
Thy,  hogy az ET 1Ctrehozhsht ti5bbC-kevCsbC a kCny- 
szer sziilte, de nem szabad megfeledkezni a szervezet- 
nek a gazdashgi stabilizlcib Crdekeben hozott intkzke- 
dtssorozat, a Bohos-csomag idejtn kifejtett tevCkeny- 
sCgCrol, amikor a komolyan vett CrdekegyeztetCsnek 
koszonhetoen sikeriilt jelentdsebb tiirsadalmi megrnoz- 
dulhs nClkiil AtvCszelni a nehCz idoket. A Stratek elem- 
zCse, a munkav~llalbi jogok CrvCnyesitksCt mumusnak 
tekintve, megfeledkezik arrol az egyszed tknyrol, 
hogy a vPllalatok Cs rajtuk keresztul az orszag gazda- 
shgi sikere nem kizhrblag a befektetett pCnzektiil Cs a 
cCgek felkksziilt vezetoitol fiigg, hanem attbl a millibs 
nagysagrendfi munkavallalbi thbortbl is, amely sajht 
befektetni valb pCnze nem ICvCn, onnon munkaerejkt 
bocshtja tiniba. A rbluk valb gondoskodb, az eredendo 
kiszolghltatottshgukat ellens6lyozb to-rvCnyek meg- 
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hozatala, trdekeik vtdelme nemcsak a szakszervezetek 
feladata, hanem a mindenkori korrnimyokt is. Ez a 
kQdts mar a vasutasok jandri  sztrajkja idejtn is fel- 
vettidiitt, amikor a MAv vezetai az kvrill 6vre ism&- 
lodo munkabesziintetksek miatt keletkezett khrok meg- 
elazeskre, mtrskklksere valami Qszerii kompro- 
misszurn helyett modositani javasolthk a sztrhjkra 4s az 
trdekkkpviseleti szervek jogaira vonatkozb szabh- 
lyokat. A legmagasabb szintii a munkaadbkat a 
munkavallalokat, a tksadalmi szervezeteket, a kor- 
mhnyt is involviilb - trdekegyeztetks "khyszere" 
azonban az alkotmby saellem6bol fakad. Kiss Laszlo 
alkotrnhnybirb vklerntnye szerint, figyelembe vCve az 
alkotrnhy 2. paragrafusanak 1. bekezdbtt, miszerint 
a Magyar Kiiztksashg Qgetlen, demokratikus jog4l- 
lam, felvgttjdik az a kQdes, hogy "a demokrhcihnak 
.mint ertkkhordozl, elemnek a tartalmaba heletartozik-e 
egy szkles egyeztethen alapulb donttshozatali mecha- 
nizmus". Az CrvelQ meghllapitja, hogy a koztksashg 
kinyilvanitott alapkrttkei koziil az Alkotmanybirbshg 
(AB) korhbbi hatzkozataiban m h  megtoltijtte tartalom- 
ma1 a fiiggetlenstg Cs a joghllamisag fogaldt, de hoz- 
zhteszi, hogy a demokracia kifejeztstvel mtg a mai 
napig nem tern meg ugyanezt. Ett6l fiiggetleniil ter- 
mkszetesen a demokrhcia mint inttzmkny, ha kisd 
hianyosan is, de miikodik. 
Hannadszor: a Stratek-elemzks szakszervezeteket trin- 
tii rbze figyelmen kiviil hagyja azt a figyelmeztetkst, 
amit az Ew6pai Unib (EU) kiildott Magyarorszignak. 
Mint azt az 6rdekegyeztettst kutato H&hy Lajos nyi- 
latkozta a NCpszabadshgnak, az EU sz6v6 tette, hogy a 
t6rsadalmi phrbesztd magyarorszagi inttzmtnyei mhr 
csak tartalom ntlkuli diszletek, amelyekben nem 
folyik Crdemi egyeztetks, ezkrt felszolitotta a kormhnyt 
a szoci81is phrbeszkd helyrehllitashra. Lassan m k  nem 
lesz olyan teriilet, ah01 ne kaptunk volna valamilyen 
intbt a briisszeli biirokrathktbl. A baj az, hogy a 
figyelmeztetbek jb rbsze kometleniil vagy attktelesen 
emberi jogokat Qint, amelyeket a Fidesz vezette koali- 
cio megprbba ftlvAllro1 venni. h 6 1  mhr taliin nem is 
trdemes sz6t ejteni, hogy tiz twe l  a rendszervhlths 
utAn mtg mindig felbukkannak olyan jelz5k a legna- 
gyobb szakszervezeti szovetseggel kapcsolatban, mint 
a "posztkommunista". . . Ezt azonban a kormhny mtg 
&or sem tekintheti jogalapnak az krdekvtdelem neg- 
ligalirsha, ha a szakszervezeti mozgalom az elbzo 
rendszerben val6ban lejhratta maglt. Mhr csak aztrt 
sem, mert az MSZOSZ mellett megjelent m b  szovet- 
st& mint pCldaul az Auton6m Szakszervezetek 
Szovetstge, az 6rtelrnistgi Szakszervezeti TomoriilCs 
vagy a Fiiggetlen Szakszervezetek Demokratikus 

Lighja olyan tksadalmi szervezetek, melyek kotbdQe 
az elozo rendszerhez aligha feltttelezheto. 
Ahhoz persze, h o w  a Miniszterelnoki Hivatal ilyen 
vklemtnyre jutbarnon, az is kellett, hogy a sokakban 
610 k6p a tulajdonktppen s6lytalan szakszervezetekr61 
osak romlott az elmhlt tvekben. Az elozo rendszerben 
a munkavallal6i krdekvtdelemnek nem volt igazi tetje. 
A teljes foglalkoztath, a kozveszklyes munkakeriilks 
intkzmtnye, az "~llamositott" alkalmazotti trdekkrvt- 
nyesites mind az QdekvCdo eszmerendszer meggyen- 
gultdhez vezetett. Az 6ttbrQ a piacgazdashgra a d n  
kiterrnelte a maga sokasodo sztrajkjait, amit a feliiletes 
szemltl6 konnyedkn betudatt az Clj rendszer sajC 
tosshgiinak. ~ j a b b  terhet az MSZP pragmatista poli- 
tikbja r6tt a munkavallal6i 6rdekvCdelemre, amikor a 
piut az MSZOSZ elso sz8m1i vezetajkt, Nagy Shndort 
sztles vhlasztbi (munkis-) rttegek megnyerese 
erdekkben a vhlaszkisi lista elBkel6 helykre emelte. A 
mai helyzetre jellemzo a komhny 6s a munkaltatbk 
tfilereje, amit ok annak rendje 6s mbdja szerint 
kihasznalnak. Ennek a politikanak krik a gyiimolcse: a 
kiizvClemkny-kutatok szerint a szakszervezetek meg a 
politikai phrtoknhl es a parlamentntl Is nkpszeditleneb- 
bek. A kormany megprbM1.a visszaszoritani a munka- 
vBllalbk jogos igknyeit, tobbek kozMt a Munka 
tlirvtnykonyvknek a munkaviillal6kra ntzve kifejezet- 
ten hitrhyos m6dositAsava1, a vasutassztrhjk sorin 
tani~sitott magatartbAva1, az QdAegyeztetts miikoda 
forrnhjh~ak felszamol~shval. 
Az egyetlen lehetstges vhlasz erre a szakszervezeti 
szijvetdgek tervbe vett ~rbegyesitkse lehet, amely a 
majus 1-jei kozos iinneplbsel kezdbdott, h amely a 
kancellhria tanulmhnya szerint szomoni fejlemtny, Az 
elemzks itt a fiataldemokratka jellemzo politikai 
cinizmussal megallapitja, hogy "a mhr az uj szakszer- 
vezetek is egyre inkhbb a nagy tijmegek megmozdi- 
kisiit kezdik feladatuknak tekinteni", t s  ezzel Qyrnond 
hbtttrbe szorul a munkahelyi trdekvtdelem. A 
Miniszterelnoki Hivatal tanulmanyhban a munkaviil- 
lalbi erdekek hatttrbe szorulisa fdIott krzett aggoda- 
lorn ezen a ponton ellentttbe kerul az elernzts korhb- 
ban emlitett rtszeivel. Az ok elvben lehetne az is, hogy 
a kanceluia strateghi az alkalmazottak erdekeit tekin- 
tik fontosnak - am ez a konnany politikhjrit ismerve 
kevQst valbszinii. I&bb arr61 lehet szb, hogy a kor- 
mhnyzat a tovhbbiakban mindent elkuvet majd a szak- 
szervezetek egystges fell6ptsknek megakadhlyozii- 
sakrt. 
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8. LOSZ VASUTASNAP 
Az elmtilt Cvek hagyomhnyainak megfelelben, 
az id6n is megrendezte a Mozdonyvezetak 
Szakszervezete kktnapos vasutasnapi ren- 
dezvCny6t. Mint minden Cvben, most is jiilius 
elso hCtv6gkjh tal6lkoztak a mozdonyvezetok 
6s csaliidtagjaik. Az idei szinhely BCkCscsaba 
viirosa volt. 
Az elmmilt 6veMcel ellentbtben, ha kiilonvona- 
tot nem is, de kiilon kocsikat biztositott a 
MAv vezettse, melyCrt koszonetiinket szeret- 
nCnk kifejezni. SziiksCg i s  volt a kocsikra, hisz 
minden idok legnagyobb lktszamii MOSZ 
KupadontojCvC kerekedett a bBkCscsabai ren- 
dezvCny. 
~rkezkst kovetoen autbbuszok szitllitottiik a 
vendbgeket szilliishelyiikre, a bCk6scsabai 
Koros Foiskola kollCgiumitba. 
A kCt napos program elso szinhelye a Jaminai 
sporttelep volt, ah01 a megnyit6t kovetoen a 
Rornh Mozdonyvezeto Szakszervezet vezet6i 
kCtszer tiz percben mCrtCk ossze labdariigb 
tudhukat a MOSZ vezetoivel. A "nagyiramii", 
sportszerii, taliilkozb - mely a v i d h  jelene- 
teket sern nClkiilozte - jbl sz6rakoztatta a 
vidbm Cs nagy sziimii n6zokozonskget. A 
gblokban bovelkeda mCrkozCst kijvetiien, (4: 1 
a MOSZ vezetok javiira) a szakszervezeti ve- 
zetok 6tadtAk a zold gyepet a profi jbtkkosok- 
nak, s a maratoni kiizdelem soriin keletkezett 
oxigCn Cs folyadCk hihyaikat pr6bitltik pbtol- 
ni a biifCk iirnybkaban. 
A kiirh 6rtelmCben az idCn - elso alkalommal 
- hat csapat jutott a MOSZ Kupa dontojkbe. A 
hkigazda jog6n BBkCscsaba, a kupavkdo 
joghn a GYSEV, valamint a kozkpdontok ered- 
m6nyei alapjiin Debrecen, Kiskunhalas, Mis- 
kolc 6s Szolnok csapatai n16rkoztek meg az 
idei trbfehkkrt. Az izgalmas, helyenkknt 
nagyszerii jatkkokkal tarkitott mCrkoz6s 
sorozaton a kovetkezo vkgeredmkny sziiletett: 

1 .GYSEV 
2. Debrecen 
3. Szolnok 

4. Miskolc 
5. BCkCscsaba 
6.  Kiskunhalas 

A g6lkirAly cimet Nagy Likzl6 soproni, a 
legjobb jbtCkos dijat Tbth Shdor  debreceni Cs 
a legjobb kapusnak jiirb kiilon dijat Foldes 
PCter bCkCscsabai kollCga nyerte el a sport 
bizottsiig vClemCnye alapjh. 
A mCrkozCseket kovetoen a rksztvevbket au tb  
buszok sziillitotthk a sziillilshelyekre, amely 
szomszCds6g6ban keriilt megrendezksre az esti 
b61. A m6r "szok6sos" apr6bb kCsCssel kez- 
dodott meg az esti program. Az esti bbl elnoki 
megnyitoja uthn Pap Jhnos ~ r ,  Bkkkscsaba 
polgfirmestere, Szabb Gyula 6r, a MAV Rt. 
teriileti igazgatbja b Dr. Tiibori Gyorgy tir, a 
GYSEV Rt. fooszkilyvezet6je koszontotte a 
vendbgeket. Nagyszerii tbrsastiinc bemutat6- 
val kiipriiztatt5k el a biiloz6kat a gyornai Best 
tiincclub titncosai, majd a Bolertiz szlovitk cite- 
razenekar sz6rakoztatta a tobb mint hatsztiz 
vendCget. A musorokat kovetoen nagyszerii 
izletes vacsora elozte meg az esti ~ c m u 1 a t . C  
got, melyet csak az eredm6nyhirdetCs Cs 
tombolasorsol6s szakitott meg rovid idore. 
Nenl sokat pihenhetett az oroshhzi Hangulat 
zenekar. A reggelig tart6 iinfeledt mulatozhst 
miisnap az hirpitd fiirdoben pihenhettkk ki a 
vendCgek, ki a vizben, ki a parton folytatta a 
"tisztuliist". Mint minden, ami jb, egyszer csak 
vCget 6r. fgy tortCnt ez a BCkCscsab6n is. Az 
ebCdet kovetoen fiiradt, de vid6m kollCg& 
"szhllt5k" rneg a menetrend szerint vonatban 
rksziikre lefoglalt - nem $pen huvos kocsikat. 
Koszonjiik mindenkinek a segitsCgtt, aki hoz- 
zitj6rult e kCt csod6latos nap zavartalan lebo- 
nyolithahoz, s kiilon koszonet illeti a rendezo 
b6kCscsabai tagcsoport fiiradsilgot nem ismero 
munkitj At. 
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4 parlament tanacskozasait a 
rasutasok fizetesrendezesi 4s 
;zolgalati pragmatikaja veszi 
genybe. 
)e sajnos, a horvat kepviseldk 
tosszas beszedei miatt mar tor- 
fenny6 nern igen valhat e hoban. 
jgy a fizetesrendezes, valamint 
I szolgalati pragrnatika meg 
)em felelo paragrafusait a 
hA-zugyi bizottsitgban- a l d b  ! 
.,, , mbdositottak, 
'udjuk, hogy 3 fizetesi csoport- 
)an vagyunk beosztva, - a moz- 
lonyvezet6 statusbeliek. 
Ja, mar az egyik statusbol a fel- 
;6bb statusba valo jutas biz- 
esitva van a mozdonyvezet6 
~ e k  es mozdonyfelvigy~zonak. 
(izarva csak azok lesznek, aki- 
;et fegyelmetlen magaviseletu- 
;ert 6s iszakossagukert a fel- 
;ebb osztalyba valo jutastol a 
egyelmi bizottsag kizar. Vegre 
I fiatal generacid tagjainak is 
eljesul kerelme - mert a gyakor- 
lokok kozul nagy szammal 
ssznek mozdonyvezet~ve kine- 
rezve. A szolgalati pragr- -"'-- 
.-,,Am -am+:a: a -A,.-:'tms,: I 

~erultek ki. 
4 fegyelem fenntartasanak 
kzukseges eszkozeit azonban 
:sak kevesbe modositottak. 
itto1 a rettegett fegyelemtdl a 
jzan, a pontos es lelkiismere- 
es mozdonyvezetonek nern kell 
elnie. De feljen a magar61 
negfeledkezett iszakos alkal- 
nazott, rettegjen az izgato, a la- 
:it6 tdle, mert ezeknek az urak- 

mondjuk jogosnak es melta- 
nyosnak velt panaszunkat. 
Ha pedig eldadott kerelmeink 
jogosak, soha sem fognak el- 
zarkozni annak megadasat01 
felettes hatbdgaink. 
Legyen erre a kovetkezd pelda: 
MQlt ho 31-611 karunkbol negy 
tagd kuldottseg kereste fel No- 
velly igazgato urat s kerte, hogy 

b .  tisztelje meg karunkat, mint koz- 
-vetlen els6 fdnokunk, szeme- 
lyes megjelenesevel zolyomi 
unnepelyunkon. Az igazgato 6r 
benniinket a legszivelyesebb 
szavakkal fogadott es megiger- 
te rkszvetelet. A kuldettseg az- 
utan Ludvigh Gyula elnok 6r e) 
ExcellenciajAnaI tisztelgett. 
Meghivasunkra sajnalattal adta 
tudtunkra, hogy nern jelenhet 
meg, de kepviseleteben szere- 
tett f6nokunket1 Novelly igaz- 
gat6 urat igerte lekuldeni zolyo- 
mi ijnnepelyunkre. 
Szivelyes beszedeben kiemel- 
te, hogy mily hihetetlen rokon- 
szenvet vivtunk magunknak ki a 

- ---lament - 

del vagy kozlemennyel nern 
tudtuk volna annyira bebizonyi- 
tani hazafias erzelmeinket, ha- 
zafias voltunkat, mint epp e szo- 
bor felallitasaval. 
Aki ez ideig a vasutasokat anaz 
a mozdonyvezetoket szoczialis- 
taknak velte, az is Onoket ma 
hazaszeretd honfiaknak tartja. 
Megkoszonve Kegyelmes Urunk 
e szep elismereset, minden k 6  

tuk adni az dnok nehez szol- 
gatathnak. A tel folyaman egy 
igen igen nehez munkat vegez- 
tek onok, de gondolkoztunk ar- 
roll hogy az Qj torvenyjavaslat 
6letbeleptetesekor onok vissza- 
esest vagy kart ne szenvedje- 
nek. 
Eldttem fekszik a jutalekpotlo 
statisztikajanak reszletes k i m  
tatasa. 
A v e g h q  & mu&&@, hPgy 
majdnem minden uzletvezetd- 
segnel tobbet fizetnek ki ertek- 
ben, mint a mennyit a mozdony- 
szemelyzet keresett volna a regi 
jutalek sz6mitassal. 
De ha melyebben betekintunk, 
Iatjuk, hogy egy bizonyos szi- 
zalek kevesebb illetmenyt tud 
elerni, mint elert a mQlt iddben, 
tehat ezek anyagilag meg van- 
nak karositva. Sem a kormany- 
nak, sem nekem, sem az igaz- 
gatosagnak nern az az intenczi- 
oja, hogy barmely alkalmazott 
egy 6j intezmeny felallitiisaval 
megkarosodjek. Ebb61 kifoly6- 
'ag belattuk, hogy a jutalekp6tld 
igyseg arat 2 fillerrdl helyenkint 
el kell emelni 3 egesz fillerre. 
'etheo Tivadar a szovetseg el- 
loke kozbe szolt, hogy a leend6 
;ilometert helyettesitd 6rapenz 
I kilometer penzzel egyutt sok 
telyen, peldaul a nyugati futb- 

haznal annyira visszaesest fog 
szulni, hogy 30-35 koronaval 
fognak kevesebbet keresni a 
mint keresnek a jelenben. 0 
Excelencziajat nern talalta va- 
ratlanul, mert mint monda, hogy 

lak lealkonyult. res nelkul folytatta # Nagymelto- mar arrol is van tudomasa. Ha 
4 Iazitast, az izgatast soha sem saga. valahol visszaeskst fogunk Iatni, 
)artoltuk, mert houank s melto- A fizetes rendezesnel is azert ugyanazon intencziobol kifolyb- , -  - - . A (  

iagunkhoz ferfiasabban illik, ha allitottuk onoket az els6 helyre, lag, melyet mar emlitettem, ren-.. . 1 -47 
negallunk el6ljaroink eldtt es,el- mert ezzel is elisrnereset akar- 3 :&%%ti uton fogjuk a visszaesest 

- -  3 
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szabalyozni. Mint intelligens 
embereknek, be kell onoknek 
Iatni, hogy a fize%srendezesnek 
nem a2 az brtetrne, hogy egyik 
helyen felemeljiik az onok fize- 
teset, a masik helyen pedig el- 
vegyuk. Legyenek ezutan is 
dnok szorgalmasak, tegyek 
meg kotelessegeiket ezutan is 
ugy, mint eddig megtettek es 
mondjak meg kartarsaiknak, 
hogy ugy a kormany, mint az 
igazgatosag a rendezessel ono- 
ket nem fogja meg illetmenyeik- 
ben sem karositani, set ellenke- 
zoleg minden teren csak javitani 
fog helyzetukon. Hogy ez az 
intezkedes nem tortenhetik meg 
mar01 holnapra, ilyen nagy tes- 
tuletnel, azt onok is kell, hogy 
belassdk, id6 kell annak kidol- 
gozasara. A pragmatikat61 
egyetlen egy szorgalmas jozan 
embernek sem szabad felni. Az 
nem a becsuletes, a szorgal- 
mas, az eber, a pontos szolgalat 
teljesitokre vonatkozik, hanem, 
aki kotelesseget feluletesen te- 
szi rneg, vagy hanyag, iszakos, 
vagy d u ~ a ,  fegyelem nem tisz- 
te16, osszeferhetetlen termesze- 
tii. ~n nagyon sok altisztet is- 
merek, aki 30-40 evet toltott el a 
szolgalatban, szorgalma, buz- 
galma folytan soha sem jott 
ossze a pragmatika szigoru 
pontjaival, mert megtette kote- 
lessegbt. A munka megszun- 
teteseriil sz61o szakasz parag- 
rafusait azert kellett a ke116 szi- 
gorral kidomboritani, hogy a ko- 
moly, szorgalrnas tomeget meg- 
menthessuk a Iazitok, az izga- 
t6k ~befolyasatol es ennek meg- 
tortenhetoseg6nek lehetoseget 
orokre kizarjuk. Az izgatok, a 
Iazitok pedig terjenek vissza a 
komoly foglalkozasukhoz, mert 
az uj torveny szigonjan fogja 
6ket sujtani. A majdnem egy 
oraig tarto audiencziarol PetheG 
Tivadar, Toth Kalman, Koller Ja- 

nos, Tijrok Ferencz mozdony- 
wezetok, azzal a nyugodt lelkidl- 
lapottal tavoztak, hogy felettes 
hatdsagaink, de kulonosen azok 
magas rneltdsagu kepviselbi, a 
mozdonyvezetok erdekeit a leg- 
jobb akarattal karoltak fel, merf 

' 

nemcsak a jelen, de a jov6 eset- 
leges hibait is tanulmanyozzAk 
es mint, ahogy hallani volt sze- 
rencsenk, azt atyai joakarattal, 
javunkra meg is valtoztatjak. 

Tisztelt kartarsaim! 
Egy rovid id6 bta ason szomoru 
tapasztalatra jutottam, hogy ka- 
runk k6zott tobben kulonb6z6 
fiitohazaknal, a kartarsakat iz- 
gatni, Uzitani akarjak. Oly hihe- 
tetlen keptelensegeket, oly aljas 
vadakat 6s oly karos tanokat 
hirdetnek, amely karos e szep 
kartarsi szellemre, karos maga- 
ra a szolgalattetelre es karos a 
szovetseg mgkodedre. Ezen 
kartarsainknak alattomos miiko- 
desuket a kozpontbol elleniirizni 
lehetetlenseg. Elamulva halljuk 
a videkriil jott hireket, s vegte- 
lenul elszomorit az a tudat, 
hogy sokan tudatlansigbbl, de 
tijbben rosszakaratbol a kor- 
manyt, az igazgatosdgot es a 
szovetseget gyalazva, felre ma- 
gyaraztak az eliittunk lev8 fize- 
tes rendezest. Az izgatdk ismet 
onnan kapjak batoritasukat, 
ahonnan ezelijtt kaptak. Hogy 
honnan ered 6s kik a vezetbi, 
azt ma mar nevek emlitese riel- 
kul is mindenki tudja. Szemelye- 
met 6rt vagy erheto tamadaso- 
kert helyt allok en magam, mert 
igazelviisegemnel fogva es 
azon johiszemaseg; mely min- 
den miikodesemben vezetett, 
vezetni fog tovabbra is, s a tor- 
tenelem elott is magam fogok 
megfelelni. Azert folkerem az 
osszes kartarsakat, hogy a Iazi- 
tbt, az izgatot lokjek ki tisztes 
korukb61, ne hagyjak a lassan 

visszater5 bekes nyugalmukat 
megzavarnl, rnert ezen urak 
hatalma ntithany napig tart m6g 
csak, azutsn dgyis elveszik a 
melt6 buntetesuket. Sohasem 
orultern, valamely kartarsam ka- 
ranak s az elsBk egyike voltam, 
hogy azt csillapithassam, de itt 
m i r  az engedekenysegnek ve- 
get kell szakitani, mert koveteli 
erkolcsi tekintelyunk, szolgalat- 
tetelunk komolysaga szbvet- 
segunk erdeke es meltosiga. 
Barhova vezettem bnoket - 
mindenutt a megbecsijlessel 
talalkoztunk. Kezdve a minisz- 
tertbl, barmely kisebb rangu 
eloljaronk valaszBb61, intezke- 
deseibbl, mindenutt a jciakarat 
latszata sugarzott ki. De nem- 
csak a megbecsulest kellett ki- 
vivni bnmagunknak, hanem ma 
mar anyagi helyzetunk javulasat 
is rovid id6 alatt el6rjuk. Soha 
semmifele intezkedesemmel 
vagy mCikod6semmel -szegyent 
e tisztes karra nem hoztarn, s6t 
mindmutt a legkisebb alkalom- 
nal is a j61 megerdemelt becsu- 
lessel talalkoztam. Rea ket evre 
ismet felutik fejuket az er6sza- 
kos mun kassuneteles h igvelejii 
vezerei 6s ismet a Iazitas, izga- 
t i s  egy napig tart6 eljent ad6 
utjara leptek. A nagy tisztes tobb- 
seg megundorodva fordul el t6- 
luk, s szegeny fiatal kartarsaink 
kicsi reszet tudjak elbolonditani 
szocziAlis tanaik hirdetesevel. 
Azokhoz a kartarsakhoz intezem 
keresemet, m6g pedig sajat j61 
felfogott Brdekukben, hogy ne 
hagyjak magukat megmergezni 
e teues tanok hirdetoitol. 
Jelents5k be ezen kiserletezo- 
ket elsBsorban szolgalati fono- 
kei knek, azuGin a szovetseg- 
nek, hogy az illeteket kelldleg a 
nyilvanossag elott pellengere 
allithassam. 

Kattarsi tisztelettel: 
Petheo Tivadar 
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Munkabaleseti iisszesit6s 
Elktszitetti'ik a RT. munkavhllal6it krt 3 napon Forgalmi szolg~lattev~ 11 eset 
M i  munkaktptelenstget okoz6 munkabalesetek 2000. Jegyvizsghlb, vizsgC116 f8kalauz 18 eset 
I. negyedkves osszesitkskt 6s az adatok alapjhn az alhb- Vonatvezet6, vonatkisQ6 8 eset 
biakat jelentjiik. Vhlt6kezelb 18 eset 
A munkabalesetek jellemzti szhadatai az eldzti ktt kv Pfilyamunkhs 14 eset 
hason16 idbszakhhoz viszonyitva az alhbbiak szerint Mozdonyvezeto 36 eset 
alakultak: Kocsirendezii, tolatAsvezet8 20 eset 

Egyeb kozlekedksi foglalkozisok 10 esot 
1998 1999 2000 Anyagmozgatb darukatozo 4 eset 

I. negyedkv 1. negyedtv I. negyedtv Kulonfkle felll1tart&i, 
karbantartiisi munkakorben 

Mmkabalesetek szfima: 204 325 255 foglalkoztatottak 56 eset 
Ebb61 sulyos: - 2 2 
1000 are jut6 munkabaleset: 3,4 5,74 4 5  Osszesen: 195 eset 
Kiesett munkanap: 7,898 14,486 12,321 
Egy baleseti striiltre jut6 A skriiltek tevkkenystgtt vizsgalva kiemelkedoen ma- 
mwhkkpkldginapokszirma: 39 44.5 483 gas esetszim: 

Mozdonyvezetks 22 eset 
A szhadatok tvenkknti jelent6s vhltozha alithmaszt- Gyalogos kozIekedbs 79 eset 
ja a m h  kozismert thyt, mely szerint a Kollektiv Szer- Jhiir61 fel- leszhllhs 34 eset 
zodks 84/A paragrafusa (jelenleg 82-es $) a mlmkdtat6 Ktzi anyagmozgaths 28 eset 
munkavedelmi tevkkenystg-tijl figgetlen, gerjeszto Vdti kocsirendezts 12 eset 
hathssal volt a munkabalesetek s z h h a k  alakulhshra. ~d~~~~ 16 eset 
1998. I. negyedkvbben m6g nem volt ilyen szabhlyo- Valt6kezelts 10 eset 
zh,  1999. I. negyedkvben mhr jelenthen megnBtt a Kocsivizsg~lat 8 eset 
munkabalesetek s z h a  - azonos munkakoriilrn6nyek 
mellett - 2000. I. negyedbveben ismkt latvinyosan osszesen: 209 eset 
csokkent, mivel a Kollektiv Szerztidks 1999. december 
3 1. 6s 2000. mkcius 1. kozotti idoszakban nem volt A 209 eset Gsszes mu&baleset (2551, 81 ,9%-a 
hathlyos. amely felhivja a figyelmet a megeltizksi tevkkenysk- 
A vizsgalt idoszakban kkt halhlos munkabaleset kovet- gw fi irhnyvonalaira is. (*kta&, ellenon6s, kozle- 
kezett be. kedtsi utak hllapotanak javit;isa, technolbgiai fegye- 
2000. februhr 5-en a Budapesti Teliileti Igazgat6shg lem betanssay mu*aes*ozok hllapothn* javithsa.) 
tpulettben keletkezett tuz kovetkezmknyektnt az ~~h~i~6~,~~~ elemztssel e lkbsdtew a sa*igm- 
kpiiletben munkahelyi ktszenlktet tart6 Vanya J6zsef gat6sagok az igazgat6sagok teri,lettn bekovetkezett 
TEB Szakigazgat6sag 6s Arn6cki Ghbor TEB Szak- ,dabalesetek koliilmknyeine, okabak a skliilksjel- 
igazgatbsig lktszhmhba tartoz6 munkavhllal6k Est- a vkzen tevkkenyskgnek rbzletes listsjat 
mtrgezksben elhaIAloztak. azokat tAjkkoztatis 6s a tovhbbi sziikskges intkzkedk- 
Az FMKF Munkabiztonshgi Oszthlya hltal miikodtetett sek megt+tele krdektben megk(ildjiik az goten sz*h- 
szhf t6  gtpes nyilvAntartssi rendszerrel elemeztfik az gh*. A teliileti igazgatbshg0k szakigazgat6shgok 
1. negyedbvben bekovetkezett munkabalesetek okait, rtszletes, a munkabalesetek adatair61 sz616 osszesit6 
jellem6 kodmknyeket 6s a leginkhbb veszklyeztetett tgblhzatokat jelent6siinkh6z csatoltan bemutatjuk. 
munkakor8ket. 

KQem jelentbiink elfogadfisk. 
MegBllapitottuk, hogy az osszes munkabaleset 76,4%- 
a az aliibbi ktilonosen vesztlyeztetett munkakorijkben Dr. Debreczeni Katalin, 
foglalkoztatott munkavhllal6 kortben ktivetkezett be: - fGosztaly-vezero" 
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NYILATKOZAT 
A hat orsziigos szakszervezeti konfoderdci6 felhsboro- 
dott  azon, hogy a kormanyzat ismet a munkavi5llaldk ro- 
v5s6ra kivanja mddositani a Munka TorvBnykonyvet. 
Teszi ezt 6gyl hogy az eur6pai unids jogharmoniz5cids 
kotelezettsege teljesitese urugyen - az unids szabiilyok 
iitv6tel6n tlilterjeszkedve - a munkav6llaldk pozicidjat 
gyengiti a munkaad6k indokolatlan erositese mellett. 
Ennek az lehet a kovetkezmenye, hogy a magyar munka- 
vdllaldkat szembeallitja, ellen6rdekeltte teszi az unidhoz 
va16 csatlakoz8sban. 
Ezt felel6tlen kormanyzati magatartdst az OMT szakszer- 
vezeti oldaliit alkotd szovetsegek elitBlik, mert alapvet6- 
en szemben a11 az EU iri5nyelveivel1 Brtdkrendj6vel 6s visz- 
szaeles a kozoss6gi joggal. 
Ezert az orsztig kozv61em6ny8hezl a magyar munkav4l- 
laldkhoz, tags5gunkhoz fordulunk, hogy az orszsg jov6je 
Brdekeben Alljuk 6tj6t a kormanyzat sorsunkat rontd 
szdnd6kainak1 s annak, hogy a tervezett 6j munkaid6- 
szab5lyok szBtzilAljhk a csaliidok BletBt. 
Koveteljiik, hogy a kormdnyzat vonja vissza a Munka 
TorvBnykonyv m6dositssdra te t t  javaslatdt 6s 6j javasla- 
to t  terjesszen e16, amely jogharmoniz4cids kotelezettse- 
gen nern terjeszkedik t01, nern rontja tovBbb a magyar 
munkaviillal6k helyzet6t, nern noveli kiszolgGltatotts6gu- 
kat 6s nern gyengiti 6rdekkBpviseleti szervezeteik mun- 
kaj6t. 
Ennek alAtamaszt5siira kBszek vagyunk egyuttes fell& 
pesre, nemzetkozi szervezeteinkhez fordulunk 6s felhiv- 
juk az Eurdpai Bizottsag figyelmet, hogy a magyar kor- 
mdny ezzel a 16pesBvel az orszag kozvBlemBny6t az EU 
ellen fordithatja. 
Budapest, 2000. jiilius 7 7. 

Budrpe~t. 2000. 'UNS I7 
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A magyar kormhyt egyre tobb birhlat 
tri aztrt a demokratikus deficittrt, 
melyet egyre itkhbb felhalmoznak a 
parlament mfIkodtetbtben, a szocihlis 
partnerek kapcsolathban, kiilonosen a 
munkavAllal6k trdekvtdelmi szerve- 
zeteivel szemben. Ha, t s  amennyiben 
a gazdasagi fejliidks 6s a GDP noveke- 
dCse ellenkre a rehlbtr novekedtst 
szhdtkosan visszafogja a jelenlegi 
hatalom, ha kedvezotleniil valtozik a 
MunkatorvCnykonyv az EU-s joghar- 
m 6 d c i 6 r a  va16 bivatkoziissal, akkor 
nern alakulhat ki nemzeti egystg t s  
megfeleld mtrtkkii tiimogaths az eur6- 
pai integrhcihs folyamatban. 

Tavaly 13 millihd forint koriil alakult 
a MAV Rt. vesztedge. ogy tiinik, 
hogy sem a rtgi, sem az fij miminiszter 
nern volt ktpes el6rni azt, hogy a 
MAV Rt.-nek - mint koziizemnek - a 
jogszabhlyok 6s a kormdnyzat maga- 
tartha miatti vesztestge Q a miiszaki 
lemaradhs 100 rnillihdos hihnya ren- 
deztidjon. Emellett igen feltiSn6, hogy 
a kormhy 21 millihrd forintot juttatott 
a magyar labdahghs fejleszttsCre. 

Csbznak a thgyalkok az uj btrrend- 
szer kial&thshval kapcsolatban. A 
vasi~t vezettii nyhri sziinetet pr6bdmk 
rhertiltetni a Vasuti krdekegyeztetii 
T d c s  miikodtdre. Ha a munkaiigyi 
kapcsolatok nern rendeziidnek 6s az fij 
berrendszerben sem tudnak a felek 
idiiben meghllapodni, akkor ismtt 
nehtz tclrgyalbok el6 ntznek mind a 
munkaltatbk, mind a szakszervezetek. 

A hhromtves btnneghllapod6s bCr- 
korrekcibs rtsze (jandr 1-jtig min- 
denkinek alapbtrarhnyosan p6toljhk 
azt a vesztestget, amely a 6%-os kolt- 
skgvetki inflhci6 Cs a ttnyleges inflh- 
ci6 kilzott keletkezett) ugy tbik,  egy- 
re aktuilisabbh vhLik, hiszen a gazda- 
shgi elernztik erre az tvre mintegy 
#,7%-os htlagos infldci6t prognoszti- 
zhlnak. 

Dr. Borsik Jdnos 
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Je'ligs ,,Aki nem becsiai a malt sikereit, , new .-.. &dekli a j ~ v 8  erednrbnyeit!" . 
Ha nem is vil8graseblS de a vYhgon egyedOlY6 ese- adjon a pakwa fe1m&~n6$8hez, , ,  6s a tiizebberen- 
m6ny volt, hogy a J1-8ghlrlj 424-e+s masinhval, -‘$sku- dezeshez ... 
ra-tilzel&G "Nunnival" - robogtam ht it ezredf6rdu- A "Nurmlw h6val borftattan, agyon fagyva didergett, 
Ih!!! Btv@kodq a mlihely u#yarCm. 
A budapesti koll6ghim, bal$taim r6sz6kl az a meg- , - Mi van kedvesem? Hideg van, fAzol.ugye?! - sz6ltam 
titztettetb (rrt, hogy az erredfordul6n Ei 'noszt&iaa' "hozzh. -Tiiretern, vhfj m6g egy kicsit, m t d n  lesz ine- 
kGl6n-gyorswmton 6n legyek csl msiha %vei$P;$*"I - IegIrMegg&61 az JAnnanWiskau;i6s $pHink %Red! ;. . 
A "tlizrneste remn: Gazda ~ ~ d h l s ,  ok€atH6moz&ny- El6kbszkMqa, g-smWwmta a &Mknn&&. 
vezet6. - Bandy@Mm, hw Isz a,@q$pqyom&igal? - I.6ptem 
(A nbhhy 6wel fiatatabb kedves bartltom, kolldgdm a fel a &-he, - a rwli''&'&ffi elbttb "doitt a ffizrb", 
todbbiakban Bandus.) 

4 
- Ok6 minden Gabikhml S ~ ~ I ~ W ~ I ~ - " ,  mar el6g 

A g6p: - a 424-287-es! Mint kisgyerek a karhwnyt, rendesen huzza a tilzet! . H a w -  .$Iace kel a 
olyan tiirehetlenlil vhrtam a szolgalatba jelentkezbs j6szBg "I a 

idbpontjat. ~ppen  ez6rt megigbrtem rfiagadhak, hsgy Megrhmoltam a szerkocsit, - a darabosabb, jobb 
december 29-6n delelbtt mhr jelehtkrazek. A 2W . wenet dobtam eldrei (J6 "takarmhnyauvoJt a 'j6szAg- 
sdmb gyopsal mentem Hegyeshalombd Pestre, - a nak7) Er8re kapott dgre a kimsknal - Gyaninh rA, a 
Tatai tjt 95-&, az &zhki FCjt6hAzhoz - a "FGst#?ew. "Nurmira'l Behuztuk fedel alh, csatorna fdl6. 
Ahogy a'. WttJhAz udvarhra 6rtem a kis 377-es gdz6st1 - Hadd m&jen a f6tdsl Azthn '-hmdenki csinhka a 
6s a pici keqkeny - nyornkdzrj di~lmo&onyt.m5gi ma$@ dolg6t: hndb6 f6gyW.a gep, mie&tYb megr 
ismerkkent kdszdntiiitem: @zdlj&l, mert a "FGstibenn igencsqk v 6 W  ml 
- Hell6 picurlc&m, megkytok m@? - Na, Czotter Gabi, visszafiatalo~jt4li - k6rdeztem ma- 
A teli Metlendget j6t6bnyan takarta a feh6r Mlepel, gamt6l magamban, elismer&n! U@s6z6s n61kIjI1 : 
csak a w6nszerelb "kutyitk" omladoz6 betonfrltvknyza- csak a kapasAod6 vastat fogvat L'.sdlltam I@ a m @ s  
ta nydjtott erlkewrltg IhtvhnIr;tI de ellensQlyozta a "Fiisti" 'Numi"-r#, a k 8 o q k  h@p$~es brpmbayl,.. de h@y: 
kdr6 vont Clj kerit6sl Mhr vhrt ram a c$apat. C)riiltek az sfor fel - 6s le a gOprSl! M-pt ez kell, most az kell! M6g 
6rkez6semnekl ( rtrit nem n6ztem meg? ~eii$a@ag is kell, stb, stb. 
Legeldbb is a 7 db felujitott, - a r6gi eleganci$t, luxust Vajdas Lacika, - a 'lagf~atalabb mozdonytakatos, - 
hiven Mkr6z6 kocsikat keltett renduetenni! .... FCith, iigyes, j6 szakamber, - a masina "aljhn" serenykedett 
vilhgiths, kihangosit8sl egy6b berendezbs.. ., egysz6- kent,, olajozott, vizsghlt, uthnhdzotf a IazasQoknak. 
val, minden j6 legyen, ragpgjon az iinnepl szerelv6rlyl Vbgre elbbfijt'a csatom&MI: ' 

K6szm val0laz 6 d l l i t h s  sorrendje, de a szerdv@ny - G$h-tahzi; Szedirt~h: az "aljd' mMWfi van, n 6 a n  
dssse&H&isht mhsnapra hagytuk. Ugyanis, kellett utana! 
honh a 424-es, mert a kis M-28-as motorrqJ, e~yediil, , - KOszi Lacikhm, megyek, n&s<m! ...,- T~kbletes! Rend - ' . . . I , .  
nem lehet a kocsikat kihozni a mozdon~szinbgl, 6s' van alul! ...' 
Mrakni az indulbtvhg8nyra. Egyebkbnt iS &egeste valt D@&k; J6skMk a bevAlt rnbdszerhez folyamodtak: 
mlr, ifiradtak voltunk, - ki-ki pihen6reJ ~ j s i s k ~ a  az , wwt~~skges rostelyt raWk 94247s~ tGzspkc;Sny&e, 
egyik koll4ga &s 6n maradtunk a4nosztalgian szlnben. 4s fhval tiizeltbk - melqedien a kqzhn vim haq%arabb 
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.qMegdgyaztamw a ?r@i ismsrbs helyeb.. . S6uBts6g1 6s' gW&li&n a masina! 'A If kbh6fer @&ii 'n9m -&art 
&end borult a hatalrnas- 'R6rfCitBhhzra1 magas engedni csontth fagyott h l lapo t~~p&gr ;a  Baridus 
kbdnye derrnedten meredt az 6g W6, ahol idhk6nt 3-4 atmoszferhval ~yomat@,a f@&. , 
egy-egy repiil6gbp zirgott el felettijnk.. . DBluthn volt mhr, amikor a k6t g6z~iGel ht6rKlnk a 
Mk6s rneghitt nyugalmat ig6a at 6jszaka.. . "Fiistibe", de ligy, hogy a pakurattizel8berendez6s 
Reggel frissfm Bbredtern. Stet  volt m@, de irhny w m6g mindig nem mfiktiddtt, ahhoz m6g mindig hideg 
lstvhn-telki "gb!s" - .rnfihely, a "Nurmit" begyljjtani! volt az olaj. 
M&r vhrt a mozdonylakatos brighd 6s Rupnik Gyula h a Bandi - nagyon 6vatosan - rhsegitett a "rakbtaki- 
Wosi, MvatbW g6z6vell Ekdzben a kdmy6ken dsszeszedtem 
NBmi kellemetbns6grbl szhmatkak be: - Cs6tdr6s miatt egy csom6 otajos-koszos wgyot, gjqmtot, 6s be a 
csak reggelFe lett viz isW4n-Wen. De mhr feltalt6tt6k tGzszekr6nybe meggyujtani ... ES v6gre sikeriilt 
a masin4katl a 220-as soranatir (204~es) mozdonynak + ,be&r5jtani a "kisporlaszt6r, - (az4t k#*l a kdz6ps8 a 
nxir ert@ybjtott& a tiizet.-Mhr fiistdlgiitt az "AnnamBriaw "takar6k" 18ng.) . t -  

d 

hosszb k6mbnyel Ezt a g w t  kellett gbzbe hozni 
W b ,  how. a nagy masinhnak 6l$et, vagyis gbzt . - (folytavuk) 
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MI NEMCSAK A S~NEKEN T ~ R O D ~ N K  ONNEL! 

Az U-Tours a IVL&V Utasellitd Rt. 
utazsisi irada ajhnlathbbl: 

G ~ R ~ G O R S Z A G  egyCni utazsissal: 
PARALIA, 100 m-re a te~tge@i7 

Teljesen felszerelt apartman, khvbhal, terasszal 
Apartmanok 6s stlidi6k: 6500-23 000,- JWfliRrdt 

Vonattal konnyen megkozelfhetii! (Katerini) 

NEI PORT, kiizvetlenul a tengerparton 
Minden szob4b61 a tengerre nyllik kilhths! 

Apartmanok 6s st6diBk: 6500-24 000,- FtIfillhBt 
Vonattal: Platamon Bllomhs 

KED V E Z M B ~ K :  
Nyugdijasoknak, nhszutasoknak: 10% 

Gyermekeknek: 0-10: 100% 
10-14: 50% 

a~ alkalmazottaknak: 5% kedvezmkny 
15 fiis csoportos megrendelbs esetkn a szervezii 

INGYEN S ~ D I ~ T  KAP! 

A kedvezmknyek nem kombinailhatbk! 

HOR VATORSZAG egydni utazrissal: 
PUNTA VERUDELA, 50-200 m-re a tengertill 
4 f6s apartman: 45 900-140 500,- Ft/apartman/hBt 
7 f6s apartman: 72 900-188 500,- Ft/apartman/hBt 

OLASZORSZA'G egydni utazcissal: 
BIBIONE, JESOLO, ERACLEA MARE 

4 f6s apartmanok: 31 400 Ft-tBUapartmanlh6t 
6 a s  apartmanok: 42 700 Ft-tBUapartmanlh6t 

U-Tours: 1087 Budapest, Kerepesi rit 2-6. 
a Keleti pdlyaudvar 13-as b 6-0s 

vrlgdnnyal szemben! 
Tel./Fax: 343-02 73, Tel. : 343-6463, 

Vasriti tel.: 23-19 
Honlap: www.utasellato.hu/utours 

E-mail: utours@utasellato.hu 
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W V  DEBRECENI JARMUJAV~T~ KFT 

4034 DEBRECEN, F A R A K ~ ~ R  UT 67. 
Telefon: 36-521450-240 
Telefax: 36-52/31 4-725 

VALLALKOZUNK: 
- @ht tutulajdon0, PISlnyomhs n6lkiili 

foly6kony anyagok (hsvfinyolaj, ghzolaj, 
benzin 6s szhrmazbkaik) 

szBlliths6ra alkalmas vasm tartAlykOCSjjaink 
b6rbeadhs&ra, 

- ilyen tfpuslS tarthlykocslk gy&ti3sAra, 
javitfishra, tovhbbh: 

- g&s&llit6 tarthlykocsik 

- vegyipafi tem&et (savat, IlSgot) 
szfillit6 tarthlykocsik 

- 6lelmiszer-ipari term6ket 
szhllit6 tartdlykocsik 

- nyitott 6s kiil6nleges kialaklthslS 
teherkocsik fut6 6s fgvizsga 

javltfisi munkhinak elv6gz6s6re1 

- mobil tatttilyok bekd tisztittidra 
(kfirosanyag elhelyez6ssel), 

- tarthlytest gyhrths 6s az ezzel bszefiigg6 
munwk, pl.: tartidytest h6szigetel6s1 valamint 

- lakatos, hideg- 6s meleg-megmunkhlfisi 
tevPtkenys6g (eszterghlyozhs, mar&, 
gyalol&s, g6pi 6s k6zi tClzikovhmlhs, 

sajtolbs, IemezdaraboFAs stb.) v6gz6s6re. 

VARJUK SZ~VES ERDEKL~DESUKET 
A FENTl C/MEN SZEM~LYESEN 

VAGY TELEFAXON! 

0 w I 

MAY DEBRECENI J A R M & ~ A V ~ ~  KFT 
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A MAV Rt. Q a reprezentatiy zervezetek kozott szervezetek kozvetett iizeneteke~ hogy partnerkknt 
februiir 22-611 ~ d i ' ~ m e g a p o d  sziiletett. Ezek miikodjenek egyiitt a vaslit htalakithshban. KCtsCgtelen 
koziil kiemelkedik a Kollektiv SzerzodCs 6s a hhrom tCny, hogy a megromlott munkaiigyi kapcsolatok elne- 
Cves bheghllapod4s. A vitatott t h &  koziil tovhbbra hezitik ezt a munkht, rossz f6nyt vetnek a MAV Rt. poli- 
is vhlshgos helyzetben van a munkaiigyi kapcsolatok tikai megit616ke. Az iizenetek akkor vhlhatnak hite- 
rendszere a vashtn61. A MAY Rt. vezetainek maga- less6, ha a vasfit veezet6i rendezni akarjdc, rendezni 
tartha Crezteti hatlht a munkahelyeken is, hiszen az tudjhk ezeket a kapcsolatokat. MhkCnt maradnak az 
ottani CrdekegyeztetCsi kapcsolatokat is igyekeztek iires iizenetek, a vezetoi juta,l&ok 4s a fCnyes 

- - - . /., ...--, .. - 
felpuhitani, 6s az eddig kialakult jb egyiittmliki5dCst iinnepskgek. . '. . r j , ~ r  r.';.t 
megkkdojeleni. Ilyen Bllapotok mellett kapnak a szak- . . DK BOPS% Jlinos * c .  - 2 u . * x L b 1  

- 1 .  - -, - 

- Tudjuk hany ora van! : b  u!:+ 
' 

Letsdm es oraadatok 2000. Bprili+m&jus (41 munkanap) 
Szolgltlati All& Szolg. KlRzetett K6t. 6ra Szolg&ati All& Smlg. Kiftzetett KW. 6ra 

hety rnhy 6ra Nl6m ,,-"6ra hely M n y  &a tSrl6ra .-"6ra 

Bp. Ferencv. 366 96 607 2144 590 308 Szentes 215 60 574 2401 155 308 
31 3 7 2 31 9 13 1 

Bp. kszaki 236 68 281 5027 16 308 PBcs 172 46 436 957 16 308 
332 24 0 31 4 6 0 

Szdnok 302 79 865 2657 285 308 DMnb6vBr 295 79 083 3560 26 308 
31 7 11 1 322 14 0 

Sz.fehBrv& 394 100 868 1964 87 308 Nagykanizsa 185 48 955 1640 198 308 
31 4 6 0 31 7 11 1 

G$r 248 69 213 1689 93 308 Szombathely 198 50 130 1221 280 308 
31 5 8 0 313 8 2 

Hatvan 119 33266 1421 0 308 Celld&n6k 187 48 505 3150 104 308 
321 14 0 328 21 1 

Miskolc 471 128 534 9438 79 308 Zalaegerszeg 92 25 980 1128 59 308 
332 24 0 321 14 1 

Debrecen 354 04 843 3 M  158 308 Z&hony 135 37069 2410 0 308 
320 13 1 328 21 0 

Nyfregyhaza 283 61 090 28iM 270 308 B.gyarmat 55 16458 169 49 308 
321 15 1 370 3 1 

Szeged 216 56108 2686 286 308 VBszt6 54 14812 322 0 308 
321 15 2 31 6 7 0 

BBkBscsaba 168 45 871 3652 36 308 Hb16zat 4693 1 262 545 54 435 2767 308 
334 . 27 0 32-1 I 4  1 

, . 
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Kiadja: Mozdonyvezetiik Szakszervezete, Szerkeszti a Szer- 
kesztbbizottsag: Dr. Borsik Jhnos figyvezeto alelaiik, Dornyei 
Szilhrd ter. iigyv., Vekei Bela ter. ibgyv. A smrkesztiisig cime: 
1145 Bp., Bdcskai utoa 1 1 .  Telefodfax: 220-3822, 220-4561, 
221-2230, 221-4026. U'zemi telefon: 01-1 6-62, 01-18-40, 01-19- 
90, 01-21-87. INTERNET: &p:/lwww.ex-. 
E-mail: -iLL?~~:d~ : I 
Kbziilt a TYRAS KM. nyomdaitzemEben, 1202 Budapest, 
LAzk u. 38. Tel./fax: 244-3550, Felelos vszeto: Andics LBsz16 I 


