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Pontosan egy eve, azaz 2000. hprilis 1- 
jktol nem vonja le a MV Rt. a 
szakszervezeti tagdijakat a vasutasok 
b6r6bol. A nyilvhnvaloan politikai 
indittatasu dontks elott akkoriban az 
eg6sz szakszervezeti mozgalom krtetlend 
dlt, hiszen tudtuk, a muddltato s z h -  
deka messze tulrnutat az adminisztracid 
a tterhelkskn. 

Az elmult egy 6v tapasztalatairol 
Apavfi Jozsef, a Mozdonyvezetok Szak- 
szervezetenek ' (MOSZ) iigyvezetii 
alelnoke elmondta, hogy a t~gdijlevonasi 
megallapodhs egyoldalu felmondhsa 
atmenetileg neh6z helyzetbe hozta oket 
is. Nem csak az adminisztracio jelentos 
megnovekedese jelentett nagy terhet, 
hanem teljesen ht kellett alakitaniuk a 
tagdijfizet6si rendszeruket is. Soron kiviili 
kongresszuson hllapitotthk meg a tagdijak 

m6rt6k6tf megoszthsht 6s a befizetesi 
m6dokat. Ezek szerint a mozdonyvezetok 
tobbsege ezerh~omszhz, a fiatalok 6s a mas 
munkakorben foglalkoztat~ttak ezer forin- 
tos havi tagdijat fizetnek. A tagdijakat a 
tagcsoportok szedik be, majd ok utaljak kt  
a kozponti r6szesed6st. A valamennyi 
tiszts6gvisel6t61 komoly munktit igenylo 
feladat elv6gz6s6nek eredmenyek6nt 
mhra naprakksz tag- 6s tagdij-nyilvin- 
tarthssal rendelkezik a MOSZ, amit 
folyarnatosan karbantartanak. A legutolso 
tagdij-levonhsi adatok szerint otezer- 
egyszhz tagjuk volt, ma nkgyezer-kilenc- 
szhztizenheten vannak. Az elmaradok 
szinte kizLir6lag miis, azaz nem 
mozdonyveze toi munkakorben foglalkoz- 
tatott vasutasok. 

Kara'csony Szila'rd 
(Forrhs: Munka-lap) 

- Komm unika'ci6 2001 
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A Mozdon-wezer6k Lapja - mint koztudotr - &ai kiadviny, de immdr nem e~o'sziir khyszerulunk 
arra, bogy Ite csak 6 n a i  k&d&ekkel foglalkozzunk, hanem bulvdrfapoksz~ntronalrfn viassuk meg a MAV 
Rt- & a szakszervezeretk k6zCitti konfliktusoht. 

A Mozdonyvezetdk Lapja februdri szdma'ban Uskrletet tettem ara, bogy - a vasutat r k b e ~  ismer&hit 
- &rt&eljelu a M V  Rt., Domokos Lajas kiizbpcsofati i m a t d  dtd jegyzett kommuuik;tcids cevkker~y- 
skget. A V s u m  Hirlay mrircius 6-i szdmdban, D. L. kiizkapaolati igazgard ,,a MOSZ is besm'lft n 

szdcsatdba " clr~lmel megjele116 ci~dcus lrdsmtfvtfben megjkctrdcjjelezte az dralam leirtak valdsigtartd~l~dt. 

Nki1h1.v sorban most megkiserlem megvkdeni az &i&ponromat. A K H. hivarlcozotr cikkknek stifusa 
miact fklhatalrnazottnak knem magam arra - hasonl&n Domokos Lajos k~zkapesolati igazgatdhoz -, hogy 
mindezr ne a legudvariasabb formdban r e p .  

Nem kfvdntam a Vasutas Hfrlap elemh6be 
bocsdtkozni, mivel ahhoz elengedhetetlen lenne 
annak a-t61 z-ig va16 rendszeres elolvaska. Sajnos 
azonban ndhdny cikk megisrnerbe utdn az 
informPci6dhs6gem - az o n  dtal ,f6szerkesztett" 
kiadvdny tartalma miatt - dmirlik (a vasutasok 
kozij tt az a hfr jdrja, hogy ezzel nern vagyok egyedul). 
A szakszervezetekro"1 sz616 hirek t e r b  pedig 
hitelesebbnek tekintem a tdrsszakszervezetek fha i t ,  
mint a VH-ban fellelheto" fura frkcidkat. A dolgozhi 
vdemhyek ellenben Qdekelnek,. Qdekelnhek - 
mkg ha igen apr6 bedkkel jelennek is meg -, hiszen 
ezek egy rhze vd6s problhdkr61 sPI-61. M4r perrsze 
azok, amelyek a kommuni~ci6s  szdro"n dtjum, az 
olvas6k elk kerulhetnek. Sajnos a rosm nehbkgeivel 
nern minden brevtkel k+es megbirkdzni! 

Bocsdsson meg, kedves D. L., hogy a Rt, 
,,sikertijrtheteW idejh a vasdti kijzlekedh hidnyos- 
sigait mertem megemlfteni, mint pdddul a t ,  hegy 
kossosak, fiite tlenek, 6 lassirjeleken dnszarognak a 
vonatolc. A fenti thyeket - vonaton r~rtdno"urazr$s 
eseth - bdrki tapasztalhatja (ez a felttitel denged- 
hetetlen). A vonatok kore nern csak nthPny EC-bd, 
IC-b6l6 IP-bd dl! Az utasok zijrne nern az ernlftett 
emelt szindi szolgfiltatbsokat v 4 .  igflybe, hanem a 
mai magyar vasfit, dltalam min6sf tett koriilmbyei 
1Eijzott utazik. Megdllapitdsaim Domokos Lajos 
szerint nern felelnek meg a val6sitgnak, tehdt 
hazudok, Thy, bogy kettdnk koziil csak az egyikiink 
mond i p t !  

beszdlt a VDSZSZ dltal oly &tldstalanul folytatott 
mv elleni kommunikdci6s csatdba". A kritikai 
h e v & d  ilyen min6sft6e el@d sommh, Pm a VH 
swUemi,s6g&ez rninden bizonnyal ez illik legjobban. 
A MOSZ Lapjdnak eddig is volt sajiit arculata, 
melyet nern a VDSZSZ, s hi1 istennek C!!!) nern a 
kiizkapcsolati igazgatd alakitote ki. Vdlemhyii~lk - 
ha hiszi, ha nern - nekiink is van, rn4g &or is, ha 
ez Onnek, 6 a MAv Rt. egyes vezetfinek nern 
temik. A vasdti s z o l ~ t a t ~ s  szfnvonala, a vasutas 
munkav.LtIlal6k rnunkakariilmhyei nern elvi vita 
tgrgyi, hanem tdnyek, ezdrt nern lehetnek az 
djskgfrbi fantbzia 6 kommunikdcib tevdkenysdg 
temkkei. 

&lhPonnmk kifejtksevel nern vessziik At a 
Rt. itanyftMt, nern vdtunk le MV vezetdret (mdg 
ha ezek D. L. panel mondatai, ha a szakszervezetek 
kap& bdrrnirdi is van ~ 6 ) .  Tobb, mint mdsfdl 
&&ados vsrirti m61t bizonyftja, hbgy a vezeidk 
szerndl~e, irdnyitdsuk szfnvonala meghatdrozta a 
w d t  teljesftmhyeit, b d t a l  kdzrnegftdlksdt is. 
Nem hiszem, h o w  magam maradok a 
vtlernhyemmel, arnLor Alftom, hogy a D. L. dtal 
irdnyftott komrnunikdci6s cev6kenys& csak a 
szakszervezetek, & azok uez-eto"i ellen tud 
eredmdnyeket tklmutatni. , E sqk phzt ,  rengeteg 
embert 6 fdradsdgot ighylb tevtkenyst!get a 
Rt-nek a poliukai hatalomrnal folpton:  alkuk sorin 
kellene hatdkonyabban fdhaszndaia! *or taldn a 
kbltskgvetks turalrnaznd a MV Rr.: iefbrmjdhoz, 

Elgndolkodtat6 nak tar tom D. L. k~zkapqalari fejleszt&&ez e1r;ngedhetetlentiJ saslks4gp phziigyi 
ikazgar6 m n  vdlem&y&, hgy .a MQSZ lapja is forr&okat. Tudom, ey a nebezbb -fit, 'I%ezz& ia a 



hiinyit! Tanulsigos, hogy a mdltban a MAV Kt. 
drdekeit szolgAl6 kapcsolatok, jobban mfikodtek 
antlkiil is, hogy azt egy ondll6 kozkapcsolari 
igazgard(sdg) irinyftotta volna. Jelenleg e rovid 
mdltra visszatekint6 szervez6d6 ktpesskge 6 
tevCltenystge dgy ciinik, kimeriil a szakszervezetek 
elleni uszidssal. 

Ha igazak lenndnek az ellenem felhozott vddak, 
aMtor egy, az eddigintl sokkal jobban mfikodo" 
vasutat 6 annak vezet6it kritizilndm. 
Szembesiilnom kellene azzal, hogy - a szakszer- 
vezetek iltal gazul elbitorolt irAnyftAs visszavttele 
utin - egy j6, eur6pai szintii szolgdtadst vkgzo" 
vdllalat menedzsmentjdt ostorozom. Ez a MPiV Kt. 
job ban multodi k? Eredmdnyesebb? (Egyeseknek 
valdszinbleg.) Szerintem viszont sokat romlott. 
Ugyanezt fogalmazta meg - mdg ha kiss6 
szemltletesen is -, egy meghatiroz6 vasdti vezet6 a 
napokban, a h  beosztAsit tekintve j6val magasabban 
helyezkedett el a MAV Rt. hierarchiAjiban, mint a 
kozkapcsolari igazgard. H i t  akkor most ismkt ki 
mond igazat, 6 mi a vd6s helyzet? . 

TCrjiinlt most rd egydb - D. L. ilcal megltritizPlt 
- megillapitisaimra. 

Kicked6 ItCrdbek val6ban nern merultek fel a 
vezet6k ilcal tartott fdrumokon. Id6ben kozoltdk 
veliik, hogy az 6 jelenlttiiket elvirjdt, a szak- 
szervezeti tisztsCgvisel6k viszont nern kivdnatos 
vend6gek (nehogy az el6ad6knak kellemetlen 
Itkrdhekre is i4laszolnia kelljen). Sajnos csak egykb 
hirforrPsb61 trtesultunk, hogy a f6rumokon 
elhangzotr esecleges kdtked6 felvetbekre konkrk 
vdlasz soha nern Crltezett. NChiny itvezet6 mondat 
urAn a szabvdny szoveg dlraldban az volt, hogy 
egyCbk6nt ,,a MAV Rt. reneszinszit tli" (2000. 
okt6ber 17.) Bizonyira igy van! 

Domokos Lajos kozkapcsolati igazgard azt Pllitja, 
nern igaz, hogy negaciv vtlernknyek nern keriilhetnek 
be a Vasucas Hirlapba. A bekrkezett iizenetek 6 a 
lapban megjelent vClemtnyek osszehasonlicPsit 
javaslom. Lehet6leg figyelmesen! 

Orommel vettem viszont tudomisul azt a 
megdllapirAsit, hogy nern tud helyettem olvasni (mi 
lenne velem, ha ktpes lenne r i ?  ,,Maga a 
borzalom!"). MindazonPltal a sajPt Qdekkben kkrem, 

Bradjon h nChiny pdlyaudvarra, 6 gy6z6djon rneg 
arr61, hogy milyen szolgdltatdsokat sz+yellenek a 
vasutasok. Tobb s z h  utas van 3-4 kocsis szerelvhybe 
zsdfolva! A kocsik mbzaki cis h i g i h b  Pllapota kacaszt- 
rofdis! Szdmolja meg, hogy a szerelvhyekben hamu- 
cart6kb61, szern$drol6kb61, asztalokb61, bmytlcol61t 
b61 mennyit tala (el6vdrosi szerelvhyek el6nyben). 

Javasolom, litogasson rneg nthdny mozdony 
vezet6dldst is, menetkozben hallgassa rneg Bdesded 
80-100 dB-es hangjit, nydron tlvezze a 60 C foltos 
lkh6m&skkletet, 6 oltsa szomjit az ugyanilyen 
h6fokd szknsavas dsvanyvizzel. Bdr vd6ban ez ralin 
csak a mozdonyvezet6t zavarja. Bocsd~lat akkor ez onr 
nern drdekelheti! Mindezek u t h ,  ha marad mkg ideje, 
akkor sajit szemhel tekintsen rneg egy 40-50 &el 
ezel6tti menetrend konyvet, vase ossze a vonatok 
rnenetidejknek alakuldsit (az 1-es vonal kivtteltvel) a 
jelenlegivel. A ,,fejl6d&t" sajit szemhek csal-csdc 
elhiszi. SzAndtkosan nern tiz kwel ezel6tti osszevetkst 
javasolok, mert taldn mkg ezt is szakszervezetek 
nyakiiba varrnd. Kell r n k  folytatnom? Fot6kat kg?  

A 2000. tvi bdrkorrekci6val kapcsolatosan 
leirtakhoz csak annyit ftlzntk hozzi - emlkkezete 
felfrissftbe kdektben -, hogy olvasgassa a V ~ T  
emltkeztet&t, hallgassa rneg az ott k&ziilt hang- 
anyagokat, esetleg azt is, amelyiken szemClyesen nern 
volt jelen. 

Olvasom D. L.-td hogy a Vasutas Hirlapban 
egyre jobban szaporodb, szakszervezetekkel Itap- 
csolatos cikkek els6dleges cdlja nern az Crdek- 
kdpvisekletek lejdratha. Bizonyira csdk h Qzem 
ennek az ellenkez6j kt! ojabban ott tartunk, hogy 
csalidi vidkr61 fanrhiB1 D., 6 igy a szakszervezet 
elleness6g m k  irbi munkiissiga rciszkt is vPlik (lsd. A 
mozdonyvezet6 jutalma). Vigyizzunk koll&ik, mcrt 
bdr tdg az ir6i gondolatszabadsdg, lassan a MAv Rt. 
,,bels6 elhdritdsa" a hdl6szoba biztonsagPt is 
vesztlyezteti! 

Do mo kos Lajos kozkapcsolari igazgatd dr! 

Tisztizzunk nthPny dolgo t! Mint minden 
szakszervezet, a Mozdonyvezet6k Szakszervezete is 
abban Qdekelt, hogy egy mint1 jobban miikodo" 
vasdton belul vkgezze trdekvtdelmi munkdj at. 
Szirnunkra ugyanolyan fontos, hogy a soha nern 
llitott rntlysigekbd, vasutunk kikiszAl6djon. Ehhez 
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viszont elengedhetetlen a norm&, hangsdlyozom, a 
NORMALIS munkaiigyi kapcsolatrendszer. Eb be 
beleirtem a korrekt kommunikici6s tevkkenysdget 
is. Ilyen 2000 februirjit61 a Rt.-nC1 nincs. A 
munkavillal6k 6 az 6ket kdpviselb szakszervezetek 
nClkul nern lehet a mai nehhkgeken dljutni, 6 
fdeg nern lehet ,,eur6pai vasutat teremteni". Egy 
nern is olyan rdgi Vl?T iil61-61 visszacsengnek 

szakszervezetek hagyominyos vasutasnapi 
rendezvknyeinek lemisoldsival j6vP tenni! A 
munkavillal6k kozott kell Clni, az 6 gondjaikat kell 
ittrezni, 6 ezek megolddsdirt dolgozni. Tudom, 
hogy D. L. vilasza erre az, ,,ez nern a munkdlrat6 
feladata". fgy igaz! Ez az, amiben tokdletesen 
megegyezik a vtlemtnyunk! A munkavdllal6k 
trdekeinek kkpviseletkt - engedtessen meg, 

hleimbe Dr. Bajnai dr szavai: ,,Egyiitt sfrunk 6 kozkapcsolati igazgard Lir -, a szakszervezetek 
egyiitt nevetunk!" Ma ezen ' a vasdton mi feladata elldtni, mir csak a Magyar Kozdrsasig 
munkavbllal6k sfrunk, On, 6 a vashti vezet6k - Alkotminyinak okin is. 
tisztelet a kivktelnek - pedig nevetnek. A 
munkavdlal6k 6 vezet6ik kozott kialakult anyagi 6 Kiss Lbz16 
morilis tivolsig n6tton-n6! Ezt nem lehet a A MOSZ elnoke 

UT A SEMMIBE 
A Vasutas Hirlap ez Qvi 4. szi!im&ban dr. Bajnai 

Gabor ur ,,EgyBni torekveseket szolgiil az 
QrdekvBdelem" cimmel ,,6rt6kel6st" jelentetett 
meg, dtalsiban a szakszervezetekrdl, ezen beliil 
hangsulyosan a vasutas Qrdekk6pviseletek 
szereperiil, tevbkenys6g6rdl. Mivel az ujshg 
f6szerkesztClje az irht a VH ,,Vitaf6rumfl 
rovatiiba helyezte, ez6rt ligy gondoltam, hasznos 
lesz arra reagdnom. 

1. Dr. Bajnai ur, mint veletlen esem6nyt emlitve, 
azzal inditja elm6lked6s6t, hogy kez6be akadt 
a Magyar Nemzet c. ujsiig egyik s z h a ,  ah01 
Tdkeczi Lasz16 ur a szakszervezetekkel 
foglalkozott. Az iras az t  erdsiti, hogy az 
ujsaglr6 - finoman sz6lva - nern szimpatizd a 
szakszervezetekkel, amely meggybziid6se 
egybecseng a Magyar Kozt6rsas6g jelenlegi 
korm5nyknak eszmeisQg6vel is. A Magyar 
Nemzet pedig politikailag erdsen or ientat ,  
koz tudottan jobboldali elkotelezetts6gii lap. 
Azt tanacsolnam vezQrigazgat6-helyettes 
h a k  - amit t i z e d &  Qves fiitgyermekemnek 
is szoktam -, hogy mieldtt valamely fontos 
k6rdes1-61 velemenyt nyilv8rdt, prb bitljon tobb 
helyrdl i s  informkcicit gytlj teni, hiszen a 
t6jQkoz6dAs sokrbtiis6ge segiti a kialakitand6 
d l h p o n t  helyess6g6t. Ebben az esetben nern 
k t o t t  volna n6hAny mfis elkote lezettsbgii, 
netfin fuggetlen sajt6term6ket is attanul- 
manyozni! A T6k6czi h t 6 1  htvett idezetek 
nern csak hogy rosszindulatfiak, hanem 

megkerdojelezik a Magyar Koztbsasag  
torvenyeiben (pl. MT.), valamint Alkotmanya- 
ban rogzitett, a szakszervezetekre vonatkoz6, 
elveket 6s jogokat. 

2. ,,Meggydzodisem azonban, hogy nern 18-20 
szukszervezetre van sziikskg, hanem egyetlen, a 
vasutas szakmdt egysbgesen kipuiselo 
krdekkbpuiselet hatikonyabban l$hetne fel a 
dolgozo'k krdekkben" - 6llitja dr. Bajnai Gkbor. 

Ettdl a kijelent6stCil m4.r csak egy 1 6 ~ 6 s  eljutni 
oda, hogy felesleges tobb politikai p&t, hiszen 
egyetlen erd hatekonyabban kQpviseli a ,,n6p9' 
Qrdekeit. Ezzel a t o b b p m i  demokriicia elvesziti 
ertelmet, 16tjogosults&at, 6s lehet ,,isteniteni0 
az egy p&t - egy d l a m  eszmQj6t. Termeszetesen 
ekkor m b  nincs sziiks6g az egypbt i  rend- 
szerhez kotBd6 ,,ldtszatparlament" mtikod- 
tetesere sem, tehht elerkeziink a - cikk ir6ja 
szerint kivhnatos (?!) - diktattk6ig. Ezek kovet- 
kezm6nyeit a tortQnelembo1, vagy sajht 
tapasztalatainkb61 j61 ismerjuk. Dr. Bajnai urral 
ellentetben remQlem, amig vannak erdekek, 6s 
vannak 6rdekkiilonbsQgek, addig az ezek 
mentkn l6trejovb QrdekkQpviseletek is szabadon 
szervezbdhetnek. 

Egy6bk6nt a ,,vasutas szakmht" csak mint 
valamif6le egyiiv6 tartoz6st meghatkozb  
kifejezest lehet  grtelmezni, 6s inkabb 
haszndhat6 munkdtat6i  fbrumok romantikus 
panelmondatak6nt, mint amennyire kijeloli a 
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szakszervezeti tev6kenysQget megalapoz6 Az egyik leghirhedtebb az, amelyet a 
QrdekkoziissQget. munkdtat6 a sztrfijk idej6n ,,megvtisArolt", 6s 
3. ,,A munkavbl,la16k tinyleges irdekeinek veZetdj6t vdamint t ~ ~ a a i t  sztr6jktorQsre 

kkpviselete hcittkrbe szorul" - vQlekedik a hwzndta (a fogalom, mbg ha nem is Jogk6~es, 

szerzo. 6m jelentQse koztudott). Termbszetesen a 

Ez a tomor mondat a IVLkv. Rt. jelenlegi 
kommunikfici6jAnak egyik alappill4re. A 
munkdtat6 ebb01 vezeti le azt a t6veszmQj6t, 
hogy neki - azaz a gazdasw racionalith szerint 
ellenerdekii f6lnek - kell a do lgozb t  kepvisel- 
nie. Dr. Bajnai GQbor, 6s m6g nQhhyan a a v  
Rt. vezetoi kozul nern k6pesek elfogadni, hogy a 
2000. februari sztriijk soran nern jott el 
szamukra a megdicsoiil6s, nern tudtak ,,gydzniJ', 
s ebbt5li frusztriiltsfigukban tovabbra is egyetlen 
c6ljuk a munkavallal6k 6s szakszervezeteik 
szembedlitasa. 

4. ,,A szakszervezeti tevkkenyskget mindenekel6tt 
a hatalom megszerzkse 6s megtartcisa, a 
m unkdltatbt61 szbrmazb anyagi jo'le't 
biztosttdsa.. . uralja" - Qllapitja meg a 
vezQrigazgat6-helyettes. 

A a v  Rt. sajt6kozlemQnyei a 329 6rQs 
sztrajk u t h  azt hangoztattAk, hogy a hatalmat 
6s a vualat  vezetQs8t immiir visszavettek a 
szakszervezetektdl, Qs megszuntetthk a 
, jogosulatlan" anyagi 6s mas term6szetCl tihog- 
atasokat. 2001 mArcius6ban megmosolyogtat6 
ugyanezeket a - miir a sztrfijkok idejQn is 
val6tlan - jelszavakat haszndni. 

5. ,Az fijonnan Iktrejovo szakszervezet - 6 ezt az 
&let bizonyitotta - csak valamilyen egyini 
krdeket testesithet rneg" - Ut fel definicibt az 
ir6. 

Egy szakszervezet megalakulQs8nak 
folyamata akAr meg is erositheti ezt a n6zetet. A 
munkav8llal6knak vannak egyQni Qrdekeik, 
amelyek Qppen a szakszervezet ijnk6ntes 
megalapikisakor vdnak kozoss6gi Qrdekekk6,Qs 
az erre alapozott tevQkenysQg szolgdja ezutan 
egyiittes boldogultisukat. Az is tartalmaz n6mi 
igazsQot, hogy egyes emberek, vezettik 6rdekei 
meghat&ozhatj& egy-egy tiirsadalmi szervezet 
lQtrejott6t. Am egy kizik6lagosan igy motiwdt 
szervez6d6s rovid idb alatt elsorvad, 
felszamol6dik. ~n is ismerek n6hhy  ilyet! 

Mozdonyvezetok SzakszervezehSt - atalaban a 
reprezentativ szakszervezeteket - Qs a vasutnd 
m&r tobb Qve miikod6 egyQb QrdekkQp- 
viseleteket ebbe a korbe sorolni komikus. 

6. ,...ski mcir egyszer belekbstolt a jo'ba, nern 
sdvesen rnond le arrbl" - jut el miir-m6r a 
kozmondtisok magassfigtiig a szakszervezeti 
vezet6k jellemz6sQben dr. Bajnai. 

Igen, ismerunk ilyen - biir nern erdek- 
k6pviseleti - vezekdket. d k  azok, stkik a j616tQrt 
minden emberi t a r t h t  feladva prostituiil6dnak, 
6s konnyeikkel kiiszkodve rohannak a hatalom- 
hoz, a megingani 16tsz6 vezetdi funkci6 meg- 
tartk661-t. A vasutasok tudjiik, ki(k)rBl van sz6. 

7. ,,Strutkgia b taktika nilkibli szakszervezeti 
vezetdkkel folytak a tctirgyalbsok. .., . . . a 329 
bra alatt sem v4ltozott a MAV Rt. vezete'sknek 
dll&spontja" - szoged le a vez6rigazgat6- 
helyettes. 

A MOSZ-nak, mint minden ilyen akci6nd 
2000. 6v elej6n is hatiirozott strategiai 6s 
taktikai elkhpzel6sei voltak. A Kozg~&lhs a 
tudbja, hogy hhyfQle varihci6t dolgoztunk ki. 
Mindig is tudatQban voltunk azonban, hogy 
otezernyi mozdonyvezet6 ,,harcolt9' egy 
alapvetbn szakszervezetellenes kormfiny ellen, 
amelyik nern sajnidta az ad6fizet6k millihdjait 
a sbrtett, 6s a bosszura szomjaz6 vasuti 
menedzsment rendelkezesere bocsatani. A 
c6ljuk kizAr6lag a sztrhjk letorbse, a vasutas 
szakszervezetak tijnkret6tele volt. Nem jiirtak 
sikerrel! VaI6ban - kormAnyt&nogattissal, ha a 
pQnz nern s z M t  - a menedzsment lfitvhyos 
talrtMt 6s strat6giAt dolgozhat ki. MAS p6nz6vel 
konnyen jfitszik a hazardor. A MAv Rt. sztrajk 
alatti dlhspontja vdtozatlanstig6nak unos- 
untalan ism6telgetQse olyan - pszichigtriai 
tankonyvekbe val6 - viselked6s, aminek iizenete 
nern igaz ugyan, sim j61 lehet haszndni, hiszen 
vajon melylk munkav6llalb vizsgiilja, 
vizsgiilhatja meg a 2000. Qvi konfliktus teljes 
dokumentAci6jat. 
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8. Dr. Bajnai G6bor hosszasan taglalja, hogy 
vajon a tags6g elsz6moltatja-e a szak- 
szervezeteket a tagdljak felhasznHbh61, 6s 
egydtalh tud-e valaki az 6rdekk6pviseletek 
belsd mZilrodQsk61. 

Nos, csak a Mozdonyvezetdk Szakszervezet6- 
r61 sz61va - b h  semmi koze hozz6 - megnyug- 
tatom vezBrigazgat6-helyettes urat, hogy a 
MOSZ tagjainak bhmikor lehet6s6ge van 
szakszervezetunk bhmeby t6nykedQsQrdl 
szabadon inform6ci6t szerezni, ezen tbl minden 
tag eldtt nyilvhos a MOSZ kozgyllQsi 
hathozattal elfogadott ritszletes Qvi kolts6g- 
vetQse, 6s annak besz6mol6ja, b.eleQrtve a vezetd 
tiszts6gviseldk osszes javadalmaziisdt is. 
Megjegyzem, ha anal6gi6t Hlitunk fel, a vasutas 
munkavHlal6k tobbsQg6ben is ,,lenne ig6ny" 
annak ismeretkre, hogy vajon milyen 
jovedelemmel rendelkezik a thsadalmi 6s 
munkaiigyi kapcsolatok vez6rigazgat6- 
helyettese, vagy a kozkapcsolati igazgatb. 
Ezekrdl sajnos nem olvashat a Vasutas 
Hirlapban. Magam r6szQr61 meg6rtem az Fr6 
olthatatlan v6gyat bizonyos szakszervezeti 
informdci6k megszerz6s6re (lhd: a Thsadalrni 
6s Munkaiigyi Kapcsolatok Kozpontja $Ital 
elrendelt inform6ci6adb kotelezettsege, vagy 
konfliktus idej6n a ,,kattog6j9 telefonok). 

VisszatQrve a jovedelmekre! ~n bhmikor 
felajhlom dr. Bajnai b a k ,  hogy a Vasutas 
Hirlapban jelentessiik meg egymh mellett a 
2000-ben kapott jovedelmeinkrbl ~ ~ 6 1 6  
munkHtat6i 4s kifizetdi igazolbokat, s6t a k h  a 
2000. Qvi ad6bevallbunkat is. Persze lehet ezt a 
javaslatot populista rekldmfogtisnak is 
mindsiteni, &n szerintem korrekt, nem tigy, 
mint a VH demag6g irbai. 

9. Valbban, tisztelt dr. Bajnai Gzibor fu, vannak 
szalcszervezeti tiszts&visel6k, akik vas~t i  b6-  
, illetve szolgiilati 1akBsb.m laknak. Nem 
ismerek viszont olyat koziiliik, akinek 
sikeriilt volna tijbb l*t. is a lkLkv Rt. 
tulajdon6b61 ma@intulajdonba segftenie. 

Valbban, szakszervezeti vezet6k is j h a k  a 
vdlalati udiildkbe, de nem hallottam, hogy 
bhrnelyikiik hozz&tartoz6ja, bar6ti kor6vel 6s 

azok kutytij6val egyiitt, k6tes dijfizet6s mellett 
vette volna ig6nybe ezt a kedvezm6nyt. 

Valbban, a szakszervezeti vezetbk tobbnyire 
tagjai az onk6ntes p6nzt&ak vezetd 
testiileteinek. EgyrBszt, mert oroszlhr6szt 
v6Ilaltak azok rnegalapit6shak 6s tagletszam- 
novel6sQnek feladataib61, m6srQszt pedig a 
tagok - akiknek t6bbsQge egyben szakszervezeti 
tag is - benniink biznak. Minket nem leng kiiriil 
a Lupis-ugy, az olajiigyek, 6s m h  korrupcids 
w le t ek  gyantija. Niilunk nincsenek eltuntetett 
milliiirdok. A munkav6llal6k f6ltik a 

p6nzttirakba felhalmazott 6s hasznositott 
vagyonukat. Tdlunk viuj6k ezek meg6rzQs6t, Qs 
biztons6gos befektetBs6nek ellen6rzBsQt. 

A Vasutas Hfrlapban hi6ba kerestem azokat a 
ttirthneteket, amelyek olyan &&v Rt. vezetBkr6l 
sz6lt&, akik a valalat nev6ben eljArva, 
szerzdd6skotQskor a markukat is tartotti&. 

Nem olvastam tov6bb4 a d v  Rt. 
kiadvhyaiban azokr61 a korrupci6gyanus 
esetekr61, amelyeket inform6ci6im szerint a 
tulajdonos 6s a AL&v Rt. Feliigyeld Bizottsiiga is 
vizsgdtat. 

Nem lAttam listtit aeokr61 a ML&V Rt. 
vezet6kr61, akik nem kev6s tiszteletdijbrt, a 
n i l r A ~  Rt. Htal tulajdonolt, vagy egyQb ,,baniti" 
gazdasiigi tthas6gokban viilwztott tisatskgeket 
l6tnak el. 

Nem taltdkoztam hiradbokkal, hogy melyik 
illetQkes, hogyan sz6rja a M ~ V  Rt. pQnz6t 
Ut6lag fontos PR dlokra. 

Pedig hallottam ilyenekrdb! 

10. ,Azt&n a 2000. ivi munkaiigyi perek 
sorozatos elveszt4se" - v6dolja eredmbny- 
telensbggel a jogi v6gzetts6gii szerz6 a 

szakszervezetek jogszolg&lahinak tevbkeny- 
sQgQt. 

A tiszthEt6s v6gett kozl~m dr. Bajnai fural, 
hogy a Mozdonvezetbk Szakszervezete 
Jogszolgtilata statisz tikdja szerint a munka- 
vUal6k meghatalmazhstivd dtalunk v6gigvitt 
munkaiigyi perek tabb, mint 80%-iit a MOSZ 
nyerte. 
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11. ,,Vajon volt-e szemklyi kouetkezm4nye a 
tagl6tszhm nyiludnuaMan drtimai csokken&k- 
nek? - teszi fel a kQrd6st a munkaugyi 
kapcsolatok6rt felelds B ~ v  Rt. vezetd. 

Megnyugtathatom, hogy a ~bzdon~veze tdk  
Szakszervezetenek tagl6tszima alig 4%-kal 
csokkent, ami - figyelembe v6ve a vontathi 
utaz6i munkakorben foglalkoztatottak koziil a 
MAv Rt-tdl bkmilyen 0kb6l eltivozottakat, 
oregs6g-i-, 6s rokkant nyugdijasokat - engem j6 
erz6ssel tolt el, 0 n t  pedig gondolom, igencsak 
zavarja. 

Visszautalva fr6som cim6re meggy6zBdQssel 
Wtom, hogy a ML%V Rt. vezetoinek - kiilonijsen 
dr. Bajnai G6bor h a k  6s Domokos Lajos h d c  
- s$i-&szervezetellene~ tevdkenysbge, 6s ezatal a 
munkaiigyi kapcsolatok soha nem latott 
m6lmontra siillyeszt6se lehet, hogy hosszu ideig 
tart6, de biztosan sehovi nem vezetB kis6rlet. 

Apavki J6zsef 
A MOSZ iigyvezeto alelnoke 

Borsik J h o s  tirnak 
Az Au ton dm Szakszervezetek Szo vetse'ge elnokgnek 
A Magyar Szakszerveze ti Szovets6g soros elnoke'nek 

Kkdves Bode kolZ&ga! 

TBrgy: a magyar munka torv6nykonyv 
A Szabad Szakszervezetek Nemzetkijzi Szovets6ge, a legnagyobb szakszervezeti 

testiilet, teljes szolidaritisiit fejezi ki a magyar szakszervezeti mozgalom fel6 a 
marcius 24-6n sorra keriil6, munkavNal6kat skrto int6zked6sek elleni tiintetbs 

A magyar munka torvitnykonyv javasolt mcidositisa, mely korliitozza a 
munkavdIlal6k jogait m5r n6hAny eve suyos vithk thrgya. Mindezen tiilmenben, mi 
nagyon sajniiljuk, hogy Magyarorszigon a szoci6lis partnerviszony val6di 
mechanizmusa megszakadt, 'mely keretet biztositott arra, hogy rninden vitiis kkrdkst 
tirgyaliisok rjtjh rendezzenek le. Nem kktskges, hogy a magyar kormiiny altal 

.' 

bevezetett intkzkedesek ellentktesek az eur6pai szociilis modell szellem6ve1, 
valamint a nemzetkazileg elismert munkaiigyi norrniikkal. 

A munka torv6nykijnyv m6dositasiirol sz616 parlamenti szavazis elbest6jen annals 
a remknyiinknek adunk kifejezest 6s bizunk abban, hogy a torvt5nyhoz6kat szociiilis 
ugyek irhti e&o telezetts6Nk vezkrli. 

A tiintetkshez sok sikert kiviinunk! 
~ l j e n  sokii a nemzetkozi szakszervezeti szolidaritis! 
Tisztelettel 

Bill Jordan 
f o  t i W  
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Rendszeresen olvasom ,,a a v  Rt. 
dolgoz6inak lapjat", egyrkszt, mert n6mi 
mazochista jellemvonh szorult belkm, mibrkszt, 
mert nkha vannak benne hirek is. MeglepBdtem, 
arnikor D. tollab61 egy irast talaltam, arni 
kepzeletbeli folytathsa volt az dtalam irt ,,A 
jutalom" cimu cikknek. A folytath abszolut 
kitalalt tortknet, ellentetben az iromany elejkn, 
t6lem iddzett r6sszel. 

Papirra vetett gondolataim elolvasasa utan D. 
agya beindult 6s kitalgta, hogy a f6szerepl6 
nyilvh egy, a szakszervezetek 6ltal tdlzottan 
megfertozott, de am6gy rendes ember. Ez a 
szeg6ny munkavAllal6, aki annyit hallott a 
mozdonyvezet6k egyskg61-61 6gy gondolta, hogy 
a szakma megosztha ckljZib61 kapott jutalmat 
tovabbadja j6t6konyshg-i cBlra. A szerencsetlen 
ezt a dolgot nern besz6lte meg klete pArj&val(?), 
csak utdlag mondta meg neki. A feleskg - aki 
egy6bk6nt nern letezik - tisztiiban van a vasdti 
viszonyokkal its a szakszervezetek bomlaszt6, 
bajkeverB tevkkenysBg6ve1, heccelii stilusaval, 
ezBrt kirobbant: ,,Sz6val megint heccelnek 
benneteket. ES azt megkkrdezted a 
szakszervezetis haverodt61, hogy 6 hanyszor 
fizetett be j6tkkonysAg-i akci6ra az alapfizetksen 
feliili szakszervezeti tiszts6gviselbi, felugyelli 
bizot tse ,  uzemi tandcsi, alapitvanyvezetbi, 
vasutas onsegBlyez6 egyesiileti vezetgskgi, meg a 
csoda tudja mifkle, a MAV segitsbgbvel, 
ttimogat6s8val 16trejott szervezetekben viselt 
tisztsegei u t h  kapott tiszteletdijaibbl?" 

Eddig az id6zet. Viszont D. bakot 16tt. Nem 
sejtette, hogy a cikk ircija 6s fBszerepl6je 
ugyanaz a szem6ly (Elkg gyakori, hogy az ir& 
szerz6je a vele tortknteket egyes s z h  harmadik 
szemdlyben beszkli el.) ~z6vai  a jutalmat egy 
,,szakszervezetis" kapta meg. Az a 
,,szakszervezetis", akinek valahogy szinte soha 
nern szokott tul6rAja lenni, akinek a kijtelezd 
6rajAt sem sikeriil osszedolgozni, bhhogy is 
akarna, az, aki a nagyon megkurtitott 
szakszervezeti munkaid6-kedvezmknyb61 ha 
havonta kett6t-harmat ig6nybe vesz, 6rezheM 
jovedelem-csokken6st szenved el, 6s ezen felul a 

hosszas felsoroltisban szerepld kiilonbozti 
juttatasokb61 egyaltalhn nern rkszesiil. 
Ugyanalrlror bejon pihendnapjan a koll6gajhak 
segiteni, 6s szakszervezeti iigyeket intkzni, 
sz6val6, azaz 6n kaptam a jutalmat. 

Ez a ,,szakszervezetisV, azaz en nern 
tartottam meg a jutalmat, hanem atadtam azt 
j6t6kony cklra. 

Nem hiszem, hogy ez egy kiilonleges dolog. 
Tobb koll6ga is 6t6rezte a jutalom indokolatlan 
megkulonboztet6sre torekv6 jelleget. Tobben 
javasolttjk, hogy adjuk az osszeget valamilyen 
jdt6konysAgi celra. Nekunk viszont nern flit 
szandkkunkban mhokat befolyholni, hogy mit 
kezdjenek a kapott p6nzzel. Ezt mindenki maga 
dijntotte el. Lehet, hogy D. szamara ez meglep6. 
Az6rt n6hhy dolog viliigossa v&t szbomra.  

- Megbizonyosodtam arrbl, hogy milyen 
indulatok vez'rlik a cbg egyes Gjsagirdit. 

- A MAV Rt. pknzkb61 sok millids jovedelemmel 
rendelkezo emberek szdmdra a jdt6konykod6s 
ismeretlen fogalom. 

- Gondolom, az ujscigjukat is hason16 
szellemben szerkesztik, innentdl kezdve 
kknytelen vagyok sokkal kritikusabban 
olvasni, b ezt ajdnlom koll&dimnak is. 

- Ha a Vasutas Hirlapban valaki sziiksige't 
krezte aanak, hogy reagaljon az irdsomra, az 
azt jelenti szamomra, hogy ez telitaldlat volt. 

V6giil pedig a vitat r6szemrBl lezartnak 
tekintem, b6rtollnokokkal nern szhdkkozom 
hosszasan vitatkozni. 
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. .. 
Osszegez Dr. Borsik Janos, az Auton6m 

Szakszervezetek SzovetsCgdnek elnoke 
Az Orszagos Munkaugyi Tanzics Munkav6llal6i 

Oldalanak elnokei negyedkvente valtjkk egymbt. Az 
ev elso harom honapjaban .az Auton6m 
Szakszervezetek Szijvetsegknek elnoke, dr. Borsik 
J h a s  latta el a feladatot, akit arra kertem, foglalja 
ossze az elmult idoszak esemenyeit. 
- Mozgalmusan kezd6dott az e'v a szakszervezetek 

szumaru. Ha sorrendet kllene felallitania, mit 
tenne az els6 helyre? 

- Egykrtelmuen, es tulzb nClkul a munkav6llal6i 
oldal sikerekent konyvelhetjiik el a berajhlisr61 
sz616 me gal la pod^ megszuleteset. Kulonosen a 
kormany csatlakozba hozott nern vkrt eredmknyt. 
ugy tapasztaltam, hogy a be ra jh lb  meg sohasem 
volt ilyen hathsal a helyi bertargyalbokra. 
Kortibban is orientalta a munkahelyeken megkotott 
bermeg6IlapodAsokat, de ilyen pozitiv erovel eddig 
meg nnm hatott. 

- A mzjlt e'vben m injlucid me'rtgkknek alulbecsiile'se 
okoztu a legtobb fesziiltsiget. 

- A btrajiinlh elfogadbiival a kormhy felulbirtilta 
sajfit koltsCgveteset, ugyanis hat szkal6kos 
inflAci6val szhmolt, amihez ha hozzhadjuk a 
tervezett gazdasiignovekedCs feICt, azaz kett6 egksz 
hetvenot shzalekot, azok egyuttesen nern erik el az 
ajanlbban szereplo kilenc egksz hetvenot 
szhzalCkos mertiket. Ezek szerint a komany sem 
bizik a saj6t inflAci6s e1orejelzbCben. Tanulva a 
m61t kv tapasztalataib61, az auton6moknSl egyre 
tobb helyi bermegallapodas tartalmazza az ut6lagos 
korrekcibt. 

- A Munkatorv&nykBnyve iigyiben mig nincs 
egyezse'g. 

- Val6ban folytatodtak a tirgyalasok a Munka- 
torvenykonyve m6dosithsAr61. A szakszervezetek 
elkgedetlenek, mert az OrsdggyulQ eliitt lkvo 
tervezet hatrhnyosan trinti a munkavhllal6kat. 
TetejCbe, harnis a kormby hivatkodsa a vhltoztaths 
szu ksegesseget tekintve, ugyanis az Eurbpai Uni6 
nem virja el, hogy romoljon a magyar munka- 
vdlaI6k helyzete. 

- Mely tervek nern fogadhatdk el? 
- Az eur6pai integrbci6 ugyan jogharmonizhcidra 

kotelez, de a jelenlegi m6dosit$st id6 elottinek 6s 
tulterjeszkedijnek tartjuk. Mbkor  a bir6sAgi 
gyakorlat bizonytalansagiit h o d  fel. Ez is tulz&, 
hiszen vesdlyes 6s helytelen dolog ienne, ha a 
birosagi gyakorlat esetleges hibait hlland6 
korrekcidkkal kezelntk. Harmadik, 6s szinte 

elfogadhatatlan, a rugalmas foglalkoztatis ,,szent" 
jelszava, Ez az 6.v nern mentes az BncClt61, hiszen 
ha a munkiltat6 hathrozhatja meg a munkarendet, a 
munkaid8-beosztbt, sot mtSg a pihenoidot is, akkor 
a piacon jobb pon'cibkat tud elirni, t s  magasabb 
nyereskghez juthat. 

- A szukszervezetek szerint kit terhel nugyobb 
felelOsse'g? 

- ugy gondolom, hogy a kormiiny viselkedese 
farizeus, arnikor a munkaido tervedstnek fejezetc5t 
nern emeli ki a torvCnymbdosit6 csomagb61, mert 
azzal, hogy a kit fil megkllapodbka bizta a dolgot, 
,,elkovet6vC" v61t. A torvtnytewezet a munkal- 
tat6nak ugyanis teljes szabad kezet ad, arninek nern 
csak az Iehet a kovetkezmdnye, hogy a munka- 
valalbk tobbet dolgonak, hanem a k k  csokkenhet 
is a jijvedelmuk. A szakszervezetek ezt is, es a 
kisziimithatatlans&got is elvetik. Rehlisan nern 
vArhat6 el, hogy a k6t Qdek kiegyenlitodjon. A 
kormany a felelos a thrgyalbkeptelen helyzet 
megteremtkseert. 

- Mire ez crz inter$ a Munka-lap olvasdihoz eljut, hi1 
lesziink a mdrcius 24-i tcntetksen. Mit var a 
demonstriici6tdl? 

- A nyomhsgyakorlb eszkbzok alkalmazha egy 
tkgyalbsorozat kozben teljesen normhlis es 
alkotmhyos joga a szakszervezeteknek. Ugyan- 
akkor, az eredminyek kivktel nilkul a Grgyalo- 
asztalnal szuletnek meg. ugy is mondhatnam, hogy 
a drgyalboknak nincs alternativaja. A demons- 
t r k i 6  eliitt, I s  utPn is le fogunk ulni a 
partnereinkkel. A napokban lefolytatott harom- 
oldal6 tkgyalbon pilddcul vildgossii vtilt, hogy a 
kormanyon beliil is kkt irirnyzat van. Az egyik hajlik 
a kompromisszumra, a m h i k  nem. A kkdks az, 
hogy melyik kerekedik felul. TalPn ennek 
eldontbkben segit a demonstrAci6. 

- Az elmu'lt rtegyede'v egyik fontos eseme'nyekhnt 
tarfjuk szumon Emilio Gabaglio, uz Eurdpui 
Szukszervezefek Szovetskge f6titkdrhuk naagyur- 
orszkgi l#togat&s#t. 

- A munkavillal6k Crdek6rv6nyesitbsekor mutatkoz6 
nehezsbgek a kormhny magatartiiska vezethetok 
vissza. Meggyoztidbem szerint, a kormhy tagadja 
az erdekegyezetetks thadalmi  funkcibjht. Az a 
feladatunk, hogy erre megkeressuk a megfelelo 
viilaszokat. Ennek egyik megjelenitesi formaja a 
nemzetkozi szolidarith, 6s azon keresztul az 
Eur6pai Unio ,,korai fegyelmeza szerepe". 
Tenykknt kell elfogadni, hogy egy tagielolt orszhg a 
munka vilhght erint6 kerdbsekben rnhr nern tehet 
bkmit. 
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- Ebben mit tud segiteni az ESZSZ? 
- Emilio Gabaglio magyarorszigi latogatha 

s o r b  az Autonom Szakszervezetek 
Szdvetseghek sikeriilt megszerveni egy 
litogatist a kancelliria miniszterrel. ugy 
Iattam. hogy az egy6ris vita ,,mely 
nyomokat hagyott" a miniszter iuban. Mivel 
az Eurapai Unio az Europai Szakszervezetek 
Sziivetskget elfogadja partnemek, a fititktkk 
ur hazattrve panasszal fordult az E h p a i  
Bizottsighoz a magyarorszigi erdekegyez- 
tetes helyzetenek iigyeben. Szerintiink 
ugyanis nern lehet ep esszel felfogni, hogy 
mikozben Magyarorszignak eredmenyeket 
kellene felmutatni, a berek miert nern 
tartanak lepest a gazdasbi fejlodessel, 
illetve a kodbban Kozep-kelet EuropAban 
mintakent s h o n  tarts# orszigos erdek- 
egyeztetesiink miert keriilt ennyire 
melypontra. 

- Hogyan alakult a szakszervezeti kon- 
foderdciok egyiittmu"kodese az  elmult 
honapokban? 

- Az Autonom Szakszervezetek Szovetsegenek 
javaslatira letrejott Egyiittmukodesi Tanks 
az elmult harom honapban rendszeresen 
iilesezett. A szakszervezeti szovetsegek 
elnokei kkthetente tikgyaltak a legfontosabb 
erdekvedelmi 6s szakszervezet-politikai 
kerdesekrol. A szakszervezeti oldal soros 
elnokkent megdlapithatom, hogy ebben a 
hkom honapban tevolegesen egyiitt- 
miikodott a hat konfdderkio. Ez kiilonosen 
az OrszAgos Munkaiigyi Tanhcsban 6s miis 
bizottshgokban folyo m u n k b  volt jellemzo. 
Szeretnem, ha ez a kovetked ciklusokban is 
tovabb erosodne. 

- On is az egyiittmfikiiddsre helyezte a 
hangszilyt. Az olvasokat azonban az  is 
drdekli, van-e realitdsa annak, hogy 
kevesebb konflderdcid legyen? 

- Magyarorszitgon pillanatnyilag nincsenek 
meg a feltdtelei annak, hogy egy kon- 
fdderacio legyen, ezert lekeriilt a napi- 
rendrol. Ugyanakkor a konfijderaciok 
kozotti egyiittmiikodes erezhetiien erosodik. 
Kiviilrol figyelemmel kiserhetjuk az 
MSZOSZ 6s a LIGA kozti jelentos 
kozeledest es a SZEF-ESZT unios 
torekveseket, 6s tiszteletben tartjuk ezen 
szovetsegek autonamihjit. Ezzel egyiitt az 
autonomok sem a modellkenyszert, sem az 
u l t i m h o k a t  nern fogadjak el. 

Karhcsony Szilkd (Fork:  Munka-lap) 

A MOSZ 

VA LASZOL 
E, Z, szegedi f6mozdonyvezet6 olyan peres iigyet vdlalt fel, 

amely valamennyi folytonos munkarendben foglalkoztatott 
munkaviillalb tAvoll& dij, illetve mfiszakp6tlek elszamolhsit 
&inti. 

Egy ko&t honap b6rszhfejtes6n mutattuk be a bids@&, 
hogy a MhV Rt. bCrszhnfejtesi programja nern felel meg az Mt. es 
a KSZ elBir;isain&, es ezert keresetvesztedg erte E. Z.-t. 
1. A tavoll& ddij s z M t h i n d  a UV Rt, figyelembe vette a 

tiirgyh6 munkanapjainak sziimiiniil a munkasziineti napot is. 
Ez ellent6tes az Mt. 151/A 3 (5) bek. A.) pontjhval, 6s a KSZ 23. 
§ 6,  pontjiiban foglaltakkal. 

2. A mfiszakp6tl6k szM@hn&l azt kifogisoltuk, hogy minden 
h6napban 158 6ra iitlagos Crtkket hasznkl a ~V Rt., nem 
pedig a tknyleges kijtelez6 6raszimot. Ez a gyakorlat ellentetes 
a KSZ 51. 3 2. pontjaan foglaltakkal. 
A a v  Rt. hllispontja az volt a per s o h ,  hogy az iitlagbhval 

tarten6 sziimfejtCsb61 ad6d6 esetleges eltCr6s eves szinten 
kiegyenlit6di.k (ez csak nbha igaz!), egykbkent pedig kijti Bket a 
vez6rigazgat6siig dtal kiadott szhfejtksi utasih. Felvettik, ha 
nern az iitlag6riival szimolnsinak, az megnehezitenc! a 
berszMejtCst, es veszClyeztetnC a munkaberek hatiridhe 
tijrten6 kifizetCdt. 

A bir6sig igazsiigiigyi szakertBt rendelt ki azzal a feladattal, 
hogy ,,hllapitsa meg a szakCrt6, hogy az alperes b6relsziimolbi 
szimit6gepes programja megfelel-e a Mt. el6Msainak (tiivolleti 
dij, p6tlCkok szarnltiisa), alkalmas-e a bCr havi pontos 

1 elszimokhra". ' A szakdrt6 az aliibbi bbisszefoglal6 dasa adta. 
1. A UtiV Rt. szMejt&i programjiival tiirtht szkmfejtCs, E. Z. 

felperes 2000. iiprilis havi jdvedelmhek szM@akor, nem az 
Mt. eliiirrisainak megfelel6. 

2. Arra a kerdisre, m@zerint a program alkalmas-e a megfelelii 
bCrszamfejtCsre, a teszteles alapjin egykrtelmtl igemel 
v&laszolok. (A megoldLs nern jelent plusz feladatot, s 
egyhltalhban nern veszelyezteti a bCrfizetes idejet.) 
A b'ir6siig megitklte E. Z.-nek az elrnaradt munkaber 6s kamata 

megfizet6s3, elfogadta a keresetlev6lben foglalt hivatkozhainkat. 
Az itelet jogedre emelkedett. 
A problCma Crint minden vontatasi utazot, ezert szignahzaci6s 

ledllel fordultunk Benczedi Mihdynt! vezerigazgat6-helyettes 
asszonyhoz, hogy tegye meg a sziiks6ges intezkedeseket a 
tiirvenyellenes berszhfejtes megsziintetk&re. 

RemCljiik, hogy az agyben megfelel6 int4zkedCsek sziiletnek, a 
tiimeges pereskedest ellierillend6 a MOSZ keszen dl a tema 
megkirgyabhra. 

Dr. Vagaday Ildik6 
Jogtanksos 
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A lithatatlan emberek 
avagy 

egy gyalogositjir6 reflektorfknyben 

HelyvBltoztatis. Az a cselekvbs, rnozgas, thy,  hogy valaki, valami mas helyre rnegy vagy tevddik at (MEK, AK 1987). Lathatjuk, 
rnaga a fogalorn elegg6 szeles haurok kozott brtelrnezhetd, ezert bizton Blllthato, hogy rninden emberre vonatkoztathatb valarnilyen 
formaban. Mindenki rnegy valahovh, legyen az az idiipont a nap barmely szaka; divatos formulaval mondva: rohano vilagunk elerni 
sziikseglete, eletiink alaptevkkenysege. Az ernberi szervezet kiialdan alkalrnas ezen ig6ny kiszolgaIas$ra, hiszen a rnozgdsszerv 
(kezek, Iabak) a test dontd hanyaddt elfoglalja. A helyvaltoztatas jelentdseg6n6l fogva, nem egy mddozata latott napvilagot az 
evezredek folyaman a gyaloglastdl kezdve a VG-n keresztiil a Concorde-ig. Az ember rnozgaster6t a rndszaki fejlddes egyre jobban 
kiterjesztette. A technikai fejlddes igyekszik kiSriilblelni az egydnt, viszont el6rhetdsdgenek gatat szab az Bra - legalabbis 
Magyarorsdgon. 

Tdlunk nyugatabbra a gyaloglas 6s a kerekpdrozas inkabb egyszero kedvteles, mintsern egyeduli forrasa a helyvaltoztatAsnak. 
Euel szemben Kis Hazankban a nepesseg jelentds reszenek egyetlen lehetosege az eljutisra A-bol B-be. Ebbdl a n6pszokasbbl 
eredendben szirntalan dsveny, gyaloglt hB16zza be a telepul6seket, illetve koti ossze az ernberlakta terlileteket. A kis utacskik 
szerteagazb volta magaban hordona a lehet6seget: eldbb-utbbb vasutvonalat fog keresztezni. 

Szarntalan gyalogosatjtjlr6 keresztezi a vaspdlydt, szerintern a MAV nyikriln is tartja dket egytdl-egyig, talin rneg arrdl is van 
kirnutatisa, hogy rnennyi 6s rnilyen jellegd baleset tortenik ezeken a helyeken. A gyalogosatjarbban zajld forgalorn nem jelent 
veszelyt meg a Bz szarnara sern (ne haragudj Pisti) - alig hiszern, hogy egy gyalogos vagy egy biciklis kornoly kart tehet a 
rnozdonyban, legfeljebb egy dugot kell faragni az esetleg letijro levegiisvaltb helyere. A rnotoros ember (inkabb a motor) is 
maximum egy horpadast, gorbulbst okozhat a mozdonytesten; igazi vesz6lyt a kifolyd 6s Idngra lobband iizemanyag jelent. A fenti 
Allitisokat Iatszik aliitimasztani, hogy az uthtj8rokkal ellentetben a gyalogosAtj&rokat - ddntd tobbsegben - a labirintkorlaton kiviil 
semmivel nem biztositjak - 6s ez igy van rendjhn: rnindenki v igykon  rnagara! Gondoljunk csak a kovetkezd viccre: Egy jirokeld 
rnerdn bamulta az eget rnikbzben a jardan sethlgatott. Egy rnasik ember rnegUlkotta, 4s art mondta neki: - Ha nem oda nhz, ahovd 
Iep, akkor oda keriil, ahovd nnz! 

A Dornbovar-GyBkBnyes vonal szinte teljes hossziban 80 krnlh-As sebess6gkorlatods van Brvhyben. Egy alig 30 km-es 
szakaszon lehet 100 kilorneteres sebessegre gyorsitani. A 60 kmlh-as sebess6gkorl~tozdsok szama rnegkilzellti a 10 kibrnetert. A 
vonal igazi kulonossege nern is ebben rejlik, hanern abban, hogy KaposvArt6l Gykkbnyesig alakjelzds, rn8srkszt Somogyorszig 
falvai rnellett elhaladva, szarntalan gyalogosatj.tj8rb keresztezi. Kettd kivetel6vel sernrni extra: labirintkorlat 6s beton kozdarab a 
sinszhlak kozott. 

Kaposvar dllornds vhgpont feloli veg6ne1, a bejarati jelziin beliil egy regi Ct rnaradvanyait epitettbk At gyaalgosittj.tjdronak, ezert a 
felsorornpo Bs a fenysorornpd rndg rnindig rnukodik, ha jiln a vonat. Az elkovetkezend6 egy kilornitterben meg k6t atjaron halad at 
vasirt. Az egyik teljesen szokv8nyos: egy buszrnega116t kijt ossze a tOloldallal. 

A rnasik atjar6 6vekig benn dllt a sorban, kis utciicskat kot dssze a fdlit j&dAjilval. Klizepes ivben fekszik, egyik oldalr6l fAk 
takarjtik az dtjarbhoz kozeledd ernbereket, ezert a killdnleges utiitj.tj8rd rnindig ki volt tQzve. 

TortClnt egyszer, hogy egy sbtilbrnagnot hallgatb, figyelmetlentil Athalado giidzs6t uiittt el a vonat. Egyertelrnu ugynek latszott 
a dolog, hiszen a kiteregetett balesetes fejejen mBg a helysz[nelCtskor is uvoltdtt a magnb. Ezert mindenkit rneglepett, arnikor a 
varosatyak kozben jiirasara 20 krnlh-hs Bletvedelmi lassujelet vezettek be az titjarbban. Tdrtentek Mshrletek a lassljel feloldbara, 
de sajna annyit sem sikeriilt elerni, hogy a szabadltitilst korhtoz6 filkat itliltesskk egy kicsit messz~bbre. 

A palya, ezen a helyen kdzepesen ernelkedik, a kilepd forgalom miatt rneglehetdsen nehez vonatok jarnak. A IassiMs 6s az azt 
kovetij gyorsit& hatalrnas energia felhaszniilassal jar, nern beszblve arr6l az esetrdl, ha Bppen esik az esb. Rendkiviil nhpszeriitlen 
a kollegak korkben ez a szakasz, fdleg annak a fbnybben, hogy a lassujel felolddslra tett kishrletek sikerlelenek rnaradtak. 
Szerencsere vannak az arzenalban titkos fegyverek: rnostanaban kezdi fellitni a fejbt az a szoMs, hogy a kollbgak alkalmazzttk a 
harorn rnasodpercen tOll szabhlyt. Roviden arr61 van sz6, hogy a Jelzesi UtasWs szerint a Figyelj-jelzes minimalis iddtartarna 3 
rnasodperc, 6s ha a koriilrnbyek l gy  kivanjik a jelzest a veszelyeztetett pontlg kell adnl, azaz a jelzes 3 masodpercen tOl is szol- 
ez a harorn masodpercen tili szabaly. Nos a kiil8nleges btAtjAr6-jebd kb. 200 mt3terre van az iItjdr661, ezt a tdvot a vonat 20 kmlh 
sebesseggel 36 rnasodperc alatt teszi rneg 6s ez alatt az idd alatt a Figyelj-jebbs folyarnatosan sz61 - legyen ejjel kettiS, vagy 
vasarnap ddlutdn, igy a kornyeken lak6k Bivezhetik er6feszltirseik gyiimtilcs6t. Szakad6 es6ben pedig kiilon orom, ha rneg kell 
virniuk, hogy egy 600 rneteres vonat 10 krnlh-as sebesshggel elgordiil eldttijk - ez majdnem 4 perc. 

A fenti p6lda is bizonyitja azt a szornorlr tendenciht, arnelyben a vasutl kdzlekedbs kezd alii6rt6kelddni. Az ernberek szarnara 
nagyon fontos a helyviltoztatis lehetdsege, ezt senki nern vitatja, azonban azt s m  lehet k6ts6gbe vonni, hogy ezen tiirekvbsnek 
vannak irott 4s iratlan szabalyai, arnelyek betartha nOlkiil komoly veszblybe sadorhatja maght a 
kozlekedd. Ha mbgis figyelrnen kiviil hagyjuk e normatlvakat, viselnunk kell a kCivetkezmenyeket! 
Sokkal egyszedbb a gyalogosnak, autonak megallni 6s korbe nbzni, mint egy nagy tljmegQ 
vonatnak. Megsern terhetijnk vissza a vonat eldtt fut6 vdriiszhszl6s ernberhez! 

Ahogy a vonatra futb ember szeretn6, hogy megvarja dt a vonat, ugyanirgy szeretn6 a 
rnozdonyvezetd, ha az atjarbban Ievdk is rnegv8rnhk, amig d.thalad a szerelvhny! 
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Zalai Hirlap: 
Vasut6pit6s elott - f6ru.m 
Lakossigi firumot tartottak a zalal&6i Miivel6dCsi Hh 
nagytermeben az Ispa-timogatbsal folytatbdb vasuti 
rehabilithcio inditbiu61. Az elnyert, mintegy 170 millid 
eudval es a hasonlo Bsszegil kormhnyzati kiitelezettdg 
villaliissal oktbber 8-an kezd6dik a Zalal&6-Zalackb 
kozijtti nyolc kilometeres vonalszakasz rehabilitacios 
kiviteli munkalata. 2004. v6gQe fejezik be a Zalaegerszegig 
tart6 teljes hosszon az uj nyornvonal kiCpite&, amely az 
egerszegi deltadginyt is magiban foglalja. Ezutin az Ispa- 
program folytatbakint egCszen Bobiig ujitjhk fel a 
vasutvonalat. Ezzel teszik alkalmassa - beleCrtve a 
villamosvontatbi iizemmenet fel6telCt egCszen a 
szlodniai hatarsitmenetig - a nemzetkozi forgalom 
kiivetelte minirndisan alkalmazando 100/120 kilomiteres 
sebesdg engeddlyezCdre. 

B6k&s MegyeS Hirlap: 
Nem lehet leradiroznl a 
mellOkvonalakat 
A Vasutas TelepiilCsek Sziivetdge szerdin a ~ f i  Rt. 
Budapesti Teriileti Igazgakjsaganak f6virosi dpuleteben 
tartotta bzgyiilidt, ah01 tbbb BekCs megyei telepiilds 
polgkmestere i s  dlomkf6noke is jelen volt. 
- A telepiilds kapujht jelenti a vasutdlomk. EzCrt azok 
feldjitiska, rendbetktelkre mindeniitt fogjon ossze a 
telepiiles 6 a a v  Rt. - vetette fel Mezdhegyes 
polghrmestere. 
- Olyan menetrendet kaptunk, hogy ha felvirigaztatjuk a 
vasuta110mbokat, akkor sem lesz utas. Ne engedjuk meg, 
hogy ezt az dj menetrendet kinyomtassik - javasolta 
Magyarbanhegyes polgkmestere. 
- Igaz, hogy a mell6kvonalak nem gazdassigosak, de be- 
bizonyosodott: egy tollvonassal nem lehet 6ket 
,.leradirozni". Ezt ma mar a karmanyzat is belatja. Ossze 
kell fognunk, Iiogy az epuletek ne hibofis viszonyokat, 
hanern a 2001-nek rnegfeleld allapotokat tiikrdzz6k - 
kozolte Kaszai Janos. 

rt. miikddddt tiibb szervezet, kdztiik a renddrkg is 
vizsgdja. Osszesen mintegy szhrnillio forintot betelnek 
az Utasellat6tbl azok az elbocsho tt dolgozok, akik 
munkaiigyi pereket inditottak a d g  ellen. 
~~~SZA..~-informicici: Mindmiig nem kerult sor semmiEle 
dltozbra az Utasellakj Rt. gazddkodbaban tapasztalt 
visszbsigok rnegsziintetCse CrdekCben. A tulajdonosi 
jogokat gyakorlo MAV Rt. vezerigazgatbjat mar tdbbszor 
tAjCkoztattak a cCg ketes iigyei61. A vasuttarsasag 
tulajdonosi jogait gyakorllri bzlekedCsi tkcinil jelenleg is 
folyikvizsgdat az UtasellPd Rt. rniikodesivel kapcsolatban, 
de mar a Budapesti RendBr-fd kapitiinysag is elj arsist 
inditott ismeretlen tettes ellen a cCgnel folytatott 
veszteget6 alapos gyanuja miatt. A kiizlekedCsi tirca vasuti 
kdzlekedksi fiiosztalya koribban mar Iefolytatott egy, a 
MLiV Utasellhtb Rt, mdkodkdben jelzett gazdalkodbi, 
szhvifeli 6s uzemeltetesi visszbsag.gok, valamint vezetiii 
,,tulkapzisok miatt inditott vlzsgalatot. A tirca illetekese 
irisban utasitotta Kukely Martont, a MAV Rt. 
vezCrigazgat6jat: haladiktalanul tegye meg a sziikdges 
irzletpolitikai intCzkedCseket a feltart hiinyossagok 
felszholiisa CrdekCben. LCnyegi intizkedesre azonban 
mindeddig nem keriilt sor. Az Utaselladtbl nenkgiben 
elbocsitott - kijztiik avissziissagokat az ellen6rzCs szimara 
fel tM - dolgozbk pereket kezdemdnyeztek volt 
munkdtatbjuk ellen, az siltaluk khtCritCskent khetelt 
osszeg elCri a s z ~ i l l i 6  forintot. Ezzel parhuzamosan - 
informacidink szerint hirman - bzCrdekii bejelentd 
iildozCse biincselekminye miatt biintetdelj6rist is 
kezdemenyeztek. Szerettuk volna megkerdezni a MAV 
vezQigazgatbjat, de tribbszori egyeztetbs u t h  sern sikeriilt 
megszdaltatnunk. A ,volt dolgozok dtal k$stCriteskent 
kiivetelt osszeg eliri a szbrnillid forintot. 

Alfoldi Lapok: 
Bugacl Kispofog6 
A kisvasut megmentise Crdekeben, az erintett 
onkorminyzatok Cs szervezetek kbzhasznu tirsasagot 
k f i n a k  I&ehozni, amely biztosithatja a vonal hossz6 

Nepszava: MunkaugyP perek t a ~  fennrnaradbkt, Dr. Rjnagy J h o s  rniniszter - Lezskk 
az Utasellato ellen Sindor kozbenjdrisara - a timagatbat61 biztositotta a 
A szakrnirusztCriuin javaslata ellenCre sem viltoztatott az tarsasig alapMit, akik hadrozat tervezetiiket a kecskem6ti 
Utasellitci Rt. menedzsmentjdnek iisszetetel6n a bzgyiil6s elC terjesztik. Amig a javaslatot megvitatjak, csak 
tulajdonos, a MAV Rt, vezetCse. Korsibban mar remenykedhetunk, hogy a Bugaci Kispof~g6 uzemeltetese 
beJ;z5moltunk kla, hogy a vasutthrsasag tulajdonaban lCv6 j6 kezekbe keriil. 
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Magyar Kozlekedes: 
Slkeres motorvonat-p&ly&zat 
Ket es El millihrd forint komyezetv4deh thogatis. A 
MP;v a szemelyszdliths korszeriIsl~re es a kijrnyezet- 
bariit vasliti bzlekedes minddghek javiklshra allcalmas 
konnyi'i motorszerelvenyek beszerzCdre forditja a 
Kornyezetvedelmi Miniszterium Kornyezetv4delmi Alap 
CClel6ihnyzatb61 elnyert 2 Cs El milliQd forint Crtkld 
timogatist. 

NOpszava: 
Draga tanhcsokat adtak 
egyes ~~-tlszts&gvlaelak. A 
vallalkozasok tlzettek a 
honorarlumot. 
A MtiV Rt. egyes vezet6 beoszthsu munkathrsai szakCrt6i 
munka cimen honohriumot vettek fel a vasfit 
tulajdonaban a16 egyik gazdashgi tarsasagtijl. Az 
Utaselliit6 Rt. netti, szh-szhezer forintot juttatott hhrom 
"tanksadonakJJ. Koziiliik egy a b o t h y  kipattanbakor 
visszafizette a penzt, mhik kettd vasliti vezet6t felel6dgre 
vontak. Az Utasell9bS kiiriili vissz8ssigok kapcsh toviibb 
folynak a vizsgdatok a m - n d .  
N ~ P s z A v A - ~ ~ ~ o ~ ~ ~ c ~ ~ :  vezetd aV-tisz~gvisel6k kaptak 
nagy osszegil hono&umot a vasfitttirsasighoz tartoz6 
dlalkozhoM1 tanhcsadhs cimkn - dertil ki a Utasellht6 
Rt.-nkl folytatott vizsgilat dsszefoglald jelentkdba. A 
jelenlegi vezCrigazgat6-helyettes, P&er M M l y  tavaly nett6 

szhzer  forintot vett fel a UV altal alapitott, a vasfit 
sz4zsz~alCkos tulajdoniiban dl6 Utasellatb Rt. egy 
Crtekezlete forgat6bnyv6nek kidolgozba, szabalytervek 
koordinaci6ja1 illetve az Utasellat6 kit vezetdje 
munkaszerzddes tervezetenek elkeszitese cimen. Peter 
Mihdyt e megbw elfogadha miatt a UV vezerigazga6 
helyettese hisban elmarasztalta. Ke6ssel kCs6bb neveztkk 
ki vezCrigazgat6-helyettesd. A UV vezCrigazgat6sighak 
egy mbik vezetd beosztisb munkatirsa ugyanazon a 
napon szinten 'nett6 szizezer forintot kapott 
szaktanacsada&rt, illetve az Utasellatl, vezetBinek 
munkaszerzddes-m6dosItasiiert. 0t  a vezerigazgatb vonta 
feleldsggre ,,etikai jellegti mulaszt&sn miatt. A 
vasfittarsasag tulajdonosi jogait gyakorl6 kozlekedesi 
tircind jelenleg is folyik a vizsghlat. A tulajdonosi jogokat 
gyakorlo UV Rt. vezerigazgabjiit mar tobbszor 
tajekoztattik a ceg k&es iigyesl. A hibik, hihnyossigok 
feleldsdgre vonbt igknyelnek, jelezte 0cskay Akos, a d v  
feliigyel6-bizottshghak elndke, aki szemelyi vhitoztaklso- 
kat javasolt, ennek ellenere eddig semmigle erderni 
intezkedesre nem keriilt sor a visszassigok megsziintetese 
CrdekCben. Az Utasellirtijval kapcsolatban a BRFK-n is 
nyomozas folyik, ismeretlen tettes ellen vesztegetes 
biintettinek alapos gyanlija miatt. 

A lapszemlet keszitette: 
fires Gy&o 

,,Mozdonyvezetok I. Tekebajnoksaga" elnevezessel, hagyomanyteremto tekeversenyt rendeztiink 
2001. februb  2441 Szegeden. A nehezsegek ellenere is hCt csapat vett reszt a 

ketszhz guritbbol id10 egyeni-, Q csapatversenyen. 

Sajnaljuk, hogy az egyebkent harom csapattal nevezo Sopron, anyagi problem& miatt 
- szinte az utolso pillanatban - lemondta a reszvetelt. 

A vilagszinvonalu - hatsavos, automata - p d y h  megrendezett versenyt 
Szombathely Gkpbzeti Fonokseg csapata nyerte. 

Az egyeni els6 helyezett, a szinten szombathelyi Nemeth Gyula lett. 

Az elso helyezett csapat, valarnint az egyeni verseny gyoztese serleget vehetett it. 

A verseny lebonyolitba teljes egeszeben onkiiltseges formaban tortent, ez6rt koszonettel tartozunk 

a resztvevo csapatoknak anyagi QdozatvQlalhsukert. 

Remelem, mindenki j61 erezte magat, s ha bjra versenyt hirdetiink (elorelathati,lag 2001 oszen), 
egyiitt gurithatunk. 
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A 01-es sorozat a DR-nel tort6116 iizemeltetesnek tragikus, tanulsiigos esemknye 

1977. XI. 27-611 vasarnap 16.08-kor a D-565 sz. gyorsvonatot Berlinbol Lipcs6be tovabbito 

01.1515-2 pidyaszhmfi gozmozdony kazinja Bitterfeld &llom&ra va16 behaladhs kozben 

felrobbant. 

Elozmknyeket osszefoglalva a kovetkezd esemeny tortent: 

A szerencs~tlenul jart mozdonyszem6lyzet a 03-2121 psz. G6ppeI a d6li gyorsvonatot 

tovabbitotta Lipcsebol Berlinbe. ~ tkozben  a mozdony tiipszivattyiija meghibbodott 6s a 

lovettyu rosszabb hatasfoka, majd a mozdonyvezeto eroltetett utazasi stilusa miatt 

megnovekedett a fit6 munkiija. 

EzQt sfilyos vita t h a d t  a 38 6ves mozdonyvezeto 6s a 63 eves futo kozott, ami oda vezetett, 

hogy a kiolvadt olvad66lombetetes csavarral6s kiliigyitott tkzszelcr6nnyel erkeztek Berlinbe. 

A berlini fiitohaz fonok tudott a mozdonyszem6lyzet konfliktusigrcil, 6s ugy dbntott, hogy 

visszauton is ez a szem6lyzet tovabbitsa a 01-1515-2 psz. g6ppel a vonatot. 

Az elmergesedett vita, a 03-as tiizszekreny kilagyitas miatt varhat6 felel6ss6gre vonhs, 4s a 

szoros fordul6 okozta kapkodas fesziilt idegaapota oda vezetett, bogy indulas elijtt a 01-es 

gepet nem szereltkk ki vizzel. 

A 34 m3-es vizbol kb. 8-10 m3 hiiinyozhatott. 

Berlinb61 7 perc keskssel indultak, a mozdonyvezet6 ismet feszitett iitemben tovabbitotta a 

vonato t. 

Jiiteborgnkl m&r menetidovel haladtak. 

A rnozdonykaziin kitiinii gozfejlesztb-k6pesseg6re jellemz6, hogy majdnem minden k@st be 

lehetett hozni vele. 

Bitterfeld elott elfogyott a viz a szerkocsibol. 

Ezt bizonyitotta az elso kocsiban utaz6 utas tan~vallomiisa, alu az ablakon kin6zve lhtta, hogy 

a Muldstein illomas utin a mozdony baloldala tobb esetben gozfelhovel volt koriilvkve, ami 

a lovettyiivel sikertelen kazanviz taplalisra utalt. 

A mozdonyszem6lyzet valdszinu azt tervezte, hogy Bitterfeld %llom&son a vizdarunhl 

megallnak vizet venni. 

Bitterfeld allomasra va16 behaladaskor f6kezes kovetkeztgben a viz a kazanba mozgasba jott es 

riifolyt az izz6 tiizszekrkny tetore, ah01 a hirtelen lehiilks reped6st vdtott ki. 
A gozos k a h j a  a tiizszekr6ny tetej6n felnyilt, majd az ott kikraml6 g6z az dl6kazant 

megemelte, majd az egksz kazant kb. 80 mkterrel elore repitette. 

A mozdony tobbi rksze 6s a vonat a vaganyiitban maradt. 

A lerepult mozdonykaziin &gig sodorta az utasokkal teli peront. Nyolc szemely, koztuk a 

mozdonyszemelyzet meghalt, 8 sulyos 6s 32 konnyii serulest szenvedtek. 

A gozost a baleset utin selejteztek. 



Az 5242-009 psz. gozmozdony 60646 gyiriszhfi kwknja kgsziilt 2942-ben Nkmetorsziigban. 
A mozdonyt 1963-ban a szovjet vashtt61 a Evik~ m~gv6s6rolta. 1965 10.06-tin a a v  Landler 
J. J. (istvtinteleki forniihelyben) hat6s8gi *yomist megel8z6 fbvizsgiilat alapjtin a 
tiizszekr&ny ;7dk6 t oldalfaliit foltozta 2 db iszapzsiikot s i z e ~ i t  
1967 6s 1969-ben vPgzett fbjavit2iskor a ny W* ddalfal6n ttlk~rfoltoz6st 6s az ajtdfal 
jobb als6 sarkiban sarokfoltoziist v6ga  
A mozdonykaziin 1970.02.21-Pn reggel 7.13-kar . F ~ J M  dnomiison felrobbant. A robbaniiskor 
felszabadul6 energia a kaziin le avarj6t az els6 csiiszbkiirmok 
lefog6csavarjait elszakitotta. A hos kijt6szegecset kit6pve a kaztin 
70 m tiivolsagra exedeti helyetdl ebqpktt& tigy, ih"kexetr61 leszakadva egyszer az 
bllokazh aj t6falhra esett, majd f e l ~ f p ~ 8 h d  elt a Et6hiiz mellett hhz6d6 7-es muht 
sz6lPn. I 
A biztonstigi szelepek le voltak 62mma, a .  vh&lWma&a fejek letorve, a kemcsapok a 
kaziinon voltak. . . 
A viz~%llbmutat6kn6l, k6mcsapoknirl W W i s ,  du@da npmok , . nem vuI(ak 
A tiizszekreny mennyezete a ca5fillf61 ~ ~ m t o t f  --&k C S ~ V ~ P S O ~  mqppedt ,  a 
baloldali oldalfalt61 szhmitott hete& hosszjxb@ m 
A reped6s a mennyezethajlat rneflett 
rnozdonyvezet6 &let& veszkPte. A NEig 
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A mozdonyvezettik ism& 
segitenek. 

Nyiregyh&a, MiOtkaIka, 
ZBhony mozdonyvezetiii 

msisfkl havi Hsvhnyviz 
elltitmlny~~knt ajhnlotthk 

fel r trmrpai 6s a gulPcsi 
hkosok rbzdre, 

akik a kitelepftbs uthn 
vissznkllt6zhettek 

Imrkgsukba, te lepi i lb i ih  
A felnjbnlott vizmennyiseg 

7 9 0  liter, 1 literes 
flakonokban. 

Lapja 
Kiadja: Mozdonyvezet6k Szaherv- ri-:-, 

- c- Szerkeszti a SzerkesztBbizottsdg: , , . :::- 
Dr. Borsik J b s  iigyvezet6 alelnok, ~ - u ~ - ~ J 3  :+ - 

Brnyei S z W d  ter. ugyv., Velkei B6.h ter. iigyv: 
A szerkeszt6dg cime: 1145 Bp. Bdcskai utca 11. 
Telefodfax: 220-3822,220-4561,221-2230,221-4026 
~zemi  telefon: 01-16-62,Ol-18-40,Ol-19-90,Ol,$l-81 

r :  

U ~ i i l r  a SZECSOX NyomdBbafi Dombh&on. Internet: h t tp : / /m.ext ra .hu/m - r ..i 
2 : ~  

Tel./fax: 06-741565-468,56547, F e l ~ ~  &on& Zoltan mosmv@matavnet.hu I t .  - 
+ . - . *  . .- 


