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2001. majus 1-je ma is olyan orszigos 
iinnep, amely kibirta a kormanyok 
hagyomanypusztit6 torekveseit. Mkly 
gyokereivel, ha csak rovid idore is, de 
megallast parancsol a h6tkoznapok- 
nak, mert van megbeszelnivalb, mert 
van az egyuttletnek, az egyszerCi 
besz6lgetkseknek is kozos orome. 

1998. majusatol nem kell arrol 
beszklnunk, hogy milyen kituntetett 
szerepet ad a mostani kormanyzat a 
tarsadalmi pdrbeszed intkzmenyeinek, 
a munkav~llalbi erdekeket kkpviselo 
szakszervezeteknek. Ez a korminyzati 
magatartas mintaul szolgal egy-ket 

allami tulajdonban l6vo ckgnkl, azt 
remklve, hogy ha teljesitenek, vagy 
flteljesitenek, akkor ezt melt6keppen 
honorilja a hatalom. 

~ t b a n  Eur6pa fele fontos, hogy a 
tarsadalmi phrbeszed, az Crdek- 
egyeztetks visszanye rje mklto rangjdt, 
hogy a mindenkori kormany tisztes- 
seges magatarthst tanusitson a 
dolgozok krdekvkdelmi szervezeteivel 
szemben. Kulonosen akkor, ha erre 
mir az Eur6pai Uni6 is figyelmeztette. 

Dr. Borsik Jhnos 

- Munka vkdelmi fbrum (?) 

- Levelek ... 
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200 1.04.27-en, a Mozdonyvezetok Szakszervezetenek szkkhhiban ulesezett a 
GBpeszeti ~ r d e k e ~ ~ e z t e t o  TanBcs. A felek negy napirendi pontot targyaltak. 

- Az elmult uleseken felvetett kCrd$sek megvalaszolhsa. 
- A GSZI ICtszamhelyzete. 
- Szervezeti valtozasok. 
- Egyebek. 

A GCpCszeti Szakigazgatosagot kepviselo Skdi Szolnok GF, Debreceni, Hatvan GF, Miskolci, 
Jeno szakigazgato-helyettes ur thjkkoztatta a Sz6kesfehCrvar GF, Ferencvhos GF, ~szak i  GF a 
rbztvevoket a szolgalati helyeken vkgrehajtott GSZI iranyitiisa ala keriil. A regionalis vasutaknal 
differencialt alapberemeles indokairol. Szakszer- mukodo kCt gepCszeti egyseg jelenleg a 
vezeti kCrdesre elmondta, hogy vizsghljak a csomdponti finoksCgeknC1 marad, de a gCpeszet 
tisztitoszer ellaths egysegesitksenek IehetosCget. szhdika oket is az egyseges szakmai iranyitas 

A MOSZ kerdesere azt a valaszt adta, hogy a vonni. 
mozdonyvezetb-gyakornokok eltero alapbtrezCst- Az egyebek napirend sorb sokadjka 
ro1 adatokat 6s indoklast kernek a szolgdlati tijk, bogy az 1999. szeptember&en a szak- 
helyek vezetoitol. Inforrniicioink szerint van olyan igazgatosagra eljuaatott E. 1. utasitas rn6dositb 
szolgalati he l~ ,  ah01 a gyakomok alapkeresete javaslatainkra m6g a mai napig sem Crkezett 
magasabb, mint egY nemrtg vizsgkott valasz. S W i  ur szerint az uj E. 1. utasitas ev 
mozdonyvezeto6. A Mozdonyvezetok Szak- .eg6ig keszul el. ~ i f ~ ~ i ~ ~ l ~ ~ k  utasit~sokt~l 
szervezetenek miskolci ellenorzese soran feltiirt elttro parancskonyvi rendelkeztseket, illetve hog-, 
hianyossagok (pl. Btvezenyl6sek s h a ,  bizony- ilyen probhlnak utasitbokat 
latolha, szabadshgok kiadasa, elojegyzese stb.) m6dositani. A ,,Sajilt has ma la^ mozdonyvezet~~~ 
megszuntetese irant intkzkedtek. Visszavonthk azt kepzCs jogszabalyi megalapozatlansagat ismet 
a Pk. rendelkezest is, m e l ~ b e n  a mOzdon~-  felvetemk, ts javasoltuk a munkaltatonak, hogy 
vezetokkel kivhntik vegrehajtatni a sebessCgm6ro err61 a kkrdCsro1 folytassunk ketoldalu meg- 
orak hitelesiteset. A lassan bejarando phlyar6szek- beszdleseket. Kezdemenyeztuk egy, a - szamunk- 
rol kiadott nyomtatvanyok altalunk kifogasolt 

ra is kello garancihkat nyujto - mozdonyvezeto 
kezelhetetlensCgkr6l CrtesitettCk az illetCkes 

k6pzdsr6l szdl6 megillapodl megk6t6st5t: Kkrtiik szakszolgalatokat. (aprok a betiik, lyuk hianyhban 
lefiizhetetlenek, teriiletenkent elteroek stb.). Sardi urat, hogy a gep6szet iisszes vontato- 

A 2091. Cvi 1Ctsz~mhelyzetrol Sardi ur, jarmuven ellenorizzkk a felszerelCsek megletet 

tajkkoztatot adott at a szakszervezeteknek, (pl. eii. doboz), valamint sziintessCk meg az egyeb 

melyben kb. 2%-os Atlagos 16tszamcsokkentCst a vontatojarmuvek szolgalatba allititsat gatlo 

iranyoztak elo gepeszeti finoksegenkent, kiveve a hiiinyossagokat. 
Gepeszeti Kozpontot, valamint a Szakigaz- Javasoltuk a GSZI vezetojenek, hogy 
gatosagot. A veglegesitett adatokat a kesobbi- kezdemenyezzenek targyalhokat a Westel mobil 

kapjuk meg. k t  tsbbsz(jr is hangsfilyozta a szolgaltat6val annak Brdekeben, hog)' ingyenesen 

szakigazgato-helyettes iu; bogy a ~ ~ t s z ~ h i ~ y o s  hivhato segtlykkro telefonokat rendszeresitsenek 

mozdonyvezetbi, illetve kocsivizsgalbi munka- a menet, vagy mozdony irfiny itokna1. Az 
korokben, ujfelvbtelesek "&hat&, nem pedig esetlegesen bekovetkezett rendkiviili esemenyek- 
l~tszamleepit~s. rol, ezhltal jdval gyorsabban ertesithetok lennenek 

A szervezeti valtoztat~sokr6] adoa az illetdkesek. FelvetCsunk pozitiv fogadtatasban 
t~jCkoztathsbd1 kideriilt, hogy Ziihony Gepkszet a r6szesult. 
Szakigazgat6shg irhnyitiisa ali  keriilt, 6gy, hogy a A kovetkezo GET iil6s idopontja junius 14. 
szakmai felugyeletet a debreceni Gdpeszeti 
osztaly Iatja el. P1. Gyor GF, Szombathelyi, K. L. 
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MunkavgUal6k, szakszervezeti tagokl 
A mai napon, 2001. majus 1-j6n ugyanebben az idoben orsziigszerte felolvass~k a 

magyar szakszervezetek kiatvinyit, az osszefog~s, a szolidaritiis, a munkav5llalbi 
egys6g jegy6ben. Az elso szakszervezeti megmozdul~sokat a sz8zadfordulo 
kornykken, Magyarorszkgon 6s a vilagban mindeniitt eroszakkal 6s fegyverrel 
igyekezett letorni a mindenkori hatalom. 0 k  az akkori munkiisok 6s szakszervezetisek 
adtak p6ldit osszefog~sb61, harcossdgb61. Elodeink sorsa mindannyiunkat kotelez, 
fiatalokat 6s idoseket, munkAsokat 6s kozalkalmazottakat, szakszervezeti tagokat 6s 
miisokat, hiszen megtapasztaltiik 6s megtapasztaltuk: csak magukra szhithattak, csak 
magunkra sz6mithattunk. ig6rni minden kormhny tud, teljesiteni szinte egylk sem! 

A mai napon, 2001. majus 1-j6n azt latjuk, hogy szhottevoen nem javult a 
munkavdlalok helyzete, a gazdasag lehetosegeihez k6pest nem novekedtek a bQek, a 
gazdashgi fejlod6s eredmenyeit kisajatitja a kormiiny 6s az egyre gitlastalanabb 
nemzetkozi 6s a hazai nagytoke. Nem volt el6g a mtisf6lmillio munkahely elvesztese, a 
b6rek leszoritasa, a k6nyszer vdlalkoziisok elterjesztkse, a tiirsadalmi piirbesz6d 
sarokba szoritasa, a szkgyenletes nyugdijak ,,biztosithsa", az eg6szs6giigyi ellatas 
ellehetetlendese, 6s dtalhban a torv6nykoveto magatartas megk6rdojelez6se. 

A kormiinynak egyre tobb p6nz kell orsztigimiizsra, a sziimiira kedves 
v~alkoziisokra. M6g tobb hatalmat akar, mert a civil szervezetek, a szakszervezetek 
csak zavarjik a kormhyt 6s egy6bk6nt is ,,ideje lenne az 6rdekegyeztetPsi vitdua 
pontot tenni" mondta Blsiigosan a miniszterelnok. 

A munka iinnepQe ajiind6kot kaptak a munkaviillal6k a kormiinytdl, a parlarnenttol, 
de biir ne adt& volna! 

Aprilis 17-en a hazai tdrv6nyhozAs el6rte m6lypontjat, amikor dontott a 
munkav&llalok kiszolgdtatotts6giit novel6 Munka TorvPnykonyve m6dosit~sarol. 

MunkavgUal6k, szakszervezeti tagok! 

Tavaly november 11-en, id6n miircius 24-611 tizezrek fejezt6k ki tiltakozasukat a 
tarsadalmi pdrbeszkd hianya, az alacsony munkaberek, a mara hirhedt6 valt 
torv6nymodositds miatt. Az orszaggyiil6si k6pviselok - lelkiismeretlen tobbs6ge - 
azonban figyelmen kivd hagyta kovetel6seinket. Koszonjiik! 

A mai napon, 2001. miijus I-j6n ism6telten osszejottiink tiltakowli 6s iinnepelni, mert 
az osszetartoz~s ereje meghaladja a mindenkori kormhyok erolkod6s6t. 

Itt 6s most felemeljiik szavunkat a szegenys6g 6s a kiszolgiiltatottsiig, az alacsony 
berek 6s a megalazo nyugdijak ellen, a tarsaddmi pirbeszed el6gtelen volta miatt. 

Magyarorszig munkavillalbi nem jiitkkszerei egyetlen hatalomnak 6s egyetlen 
kormhynak sem! Meg kell teremteni a tarsaddmi szolidarittist! 

A mai napon 2001 mhjus 1-j6n ismetelten hitet tesziink a hatiirozott, eredmenyes 
6rdekv6delem, kozos harcunk mellett! 

Budapest, 2001. miijus 1. 
Auton6m Szakszervezetek Szovetskge ~r te lmise~i  Szakszervezeti Tomoriil~s 
Fiiggetlen Szakszervezetek Demokratikus Ligaja Magyar Szakszervezetek Orsz6gos Szovetskge 
Munkastanacsok Orszagos Szovetshge Szakszervezetek Egyuttmiikodksi F6ruma 

(Felolvasasra keriilt Budapesten es minden szakszervezeti rendezvenyen majus I-jen.) 
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A L K O T M A N Y B ~ R ~ S A G H O Z  FORDULNAK AZ 
A U T O N ~ M O K  

Hirom ponton alaptorvdnybe iitkoz6nek tartja a Munka Torvhykonyve (MT) jdliust61 hatdyos 

m6dositPsit az Auton6m Szakszervezetek Szovets6ge (ASZSZ), ez&t az Alkotminybir6dghoz fordult. 
Borsik JLinos, az auton6mok elnoke legstilyosabbnak azt tartja, hogy a munkarend megdllapitbit a 

munkdtar6ra testdja az dj MT. A torvhy 1992-es m6dositkakor a jogalkot6i szinddkot tukroz6 r6zletes 
indoklka m6g arr61 sz6lt, hogy kollektiv szerz6db nem kottethetett a munkarendrd tortho" megaVapodis 

ndlkul, az uj torv6nyszovegb6l azonban ez a kotelezettskg mir kimaradt. A szovetskg kifogholja a 

helyettesitb intdzmhyhek 6 dijazhitnak eltorlbb is, hiszen az cij szabdlyoz6s szerint a munuta t6  eredeti 

munkakijre mellett m h  munkakorbe tart026 feladatok ellithdra utasithatja a dolgoz6t, s ha az belefdr 8 6rh  

munkaidejkbe, azdrt kiilon dijazh nem jir. Mirpedig az Alkotmdny alapjdn minden dolgoz6nak joga van 

olyan jovedelemhez, amely megfelel vdgzett munkdja mennyis6gdnek 4s min6sdg&ek, igy - Qtelmezik az 

auton6mok - a tobbletmunbdrt tobbletjavadalmazk is jir - mondjb  Borsikdk. (Ezt az elvet a kozalkal- 

mazottak jogdlidr61 sz616 torvdnybe egydbkht be is emeltdk.) Az ASZSZ t h a d j a  a kirendelb inthmknydt 
is, amely alapjin mis munMtat6ndl tor thb  munkav&bre kotelezhet6 a dolgoz6, s ezzel mQ kollektiv 

szerz6dh hatdya ali kerul. Borsik soron kivuli tirgyalbt k&t a szovetsdg k& kordbbi, eddig a taliros testiiler 
dtal tirgyalisa nem drdemesitett beadvinya iigydben: az 1999-es az iizemi tanicsok kollektiv szerz6dbkot6i 

lehet6sdge ellen tiltakozott, a tavalyi pedig annak megvizsgdisit k&te, hogy a korminy magdhoz 

ragadhatta-e a minimdlbkr meg4llapitkinak jogit. 
(Forrh: HVG) 

A Vasutas 0nkCntes- Cs MaghnnyugdijpCnztk KiildottkZjzgyulCse 

2001. majus 15-Cn (kedd) 10.30. orakor 

a MAV Rt. BevCtelellenorzCsi Igazgatosiig konferenciatermCben 
(Budapest, VI. Nyugati tCr 1-2) kerul megrendezksre. 

Napirendi javaslato k: 

1. A vasutas 0nkentes- Cs Magannyugdijpdnztar 2000. evi m6rleg- 6s beszholb jelentese. 

2. Az Ellenorzo Bizottsag 2000. Cvi besziimol6ja. 

3. Konyvvizsga1~egvalasztisa. 

4. Zarszb. 

A kuldottek r6szCre n6vre sz616 meghivbt Cs a napirendhez eloterjesztCst kiildunk. 
A napirendhez kapcsolbd6 eloterjesztks 2001. hprilis 27-Ctol megtekintheto a 

Vasutas Nyugdijpinztir szekhelyCn (Budapest VI., Andrhsy fit 66.11. em. 209. szoba) 
Arnennyiben a KuldottkozgyiilCs hathrozatkCptelen, 

a megismCtelt KuldottkozgyulCs idopontja 
2001. mhjus 30-a, 10. 30. bra, valtozatlan helyszinen Cs napirenddel. 

Vasutas NyugdijpCnztar Igazgathtanacsa 
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Nem feltetleniil kell az orosz szepirodalmat 
atfogban ismerni (bar nern art), vagy esetleg Solohov: 
Csendes Don c. regenyet tobbszor elolvasni, hogy a 
cimbeli Crzis mibenlktet ismerjuk. Az onkkntes, 
feltetel nelkuli gondoskodis 6s a magyar gazdasag 
valosaga, valamint a piacgazdask ismdrvei azonban - 
ha tetszik, ha nern - tavol esnek egymkt61. 

Mire gondolok? 
A 200 1. 6v soran a Vasuti ~rdekegyezteto Tanacs 

ulksein a MOSZ Cs a tarsszakszervezetek folyarnatosan 
kertek, sot tobb esetben koveteltkk, hogy a MAV Rt. a 
Haromeves megillapodas teljesitdse soran vegye 
figyeleinbe a tet-vezettol Ienyegesen eltero nemzet- 
gazdasagi rehlfolyamatokat. Hiaba. 

Nehany meghatcirozo esemeny azonban alapvetoen 
befolyasolta a dolgok menetkt. 

Az Orszagos Munkaugyi Tanacs (OMT) 2001. 
januk 24-i iilCsCn - ah01 a Magyar Koztarsasag Kor- 
manya csatlakozott a rnunkavallaloi 6s a munkiltatoi 
oldal kozos orszhgos berajanlbsahoz - Glattfelder 
Bela, a GM politikai allamtitkka hangshlyozta, hogy a 
kormany, az Bllami tulajdonu viillalatoknal 200 1 -ben a 
berajanlas maximumahoz kozeli atlagkereset 
novekedCst tart kivanatosnak Cs megvalbithat6nak 
(emlekeztet6ul, a berajanlas mmCrt6ke 9,75-12,5 %). 

Az ezt koveto VET iilbeken a Mozdonyvezetok 
Szakszervezete kovetkezetesen kerte a munkaltatot 
tovabbi bCrintezkedCsek megtktelkre, aminek mCrt6kkt az 
OMT fenti ajhlhsfioz kivintuk igazitani. A MAV Rt. 
ezen igknyunk teljesitesetol ulbrol iilesre elzirkozott, 
mondvan a HaromCves meghllapodas szerzodCs, 
amelytol az OMT a jh lka  miatt nern kivin eltkrni, 
kulonben is a tulajdonost61 nern kapott erre utasithst. 

2001. aprilis 9-en a Gazdasagi Tanacs ulCsCn a 
ko~miny kepviseloje bejelentette, AtCrtkkeltek az ev eleji 
6 %-os inflacios virakozkukat, a tovabbiakban 8,5 % 
koruli eves fogyasztoi arszinvonal novekedksre 
szimitanak. Ezt a modositott elorejelzkst a Magyar 
Kozthrsasag Kormanya aprilis 10-i ulCsCn elfogadta. 
Ugyanezen a napon, a nap en javasoltuk az Cv vegi ber- 
korrekci6 inflaci61-a vonatkozo reszknek elorehozkBt. Dr. 
Bajnai Gabor vekrigazgat6-heiyettes ur ezt elutasitotta. 
A kovetkezo napon, azaz iprilis 1 1 -in' egy bkkescsabai 
,,dolgoz6i4' forumon dr. Peter Mihily vezkrigazgato- 
helyettes ur a resztvevokkel mhr azt ktiztilte, hogy a M& 
Rt. vizsgalja a korrekcio elorehod~nak lehetost5g6t 

Ha lenne kedvunk viccelni, azt mondhatnank: a 
MAV Rt. vezkrigazgat6-helyettesei - a hirek szerint - 
havi 8-900.000 Ft-os alapbkrert 6s kozel ugyanennyi 
(90 %-0s) premiumirt akar osszevissza is beszelhet- 
nek. Ehhez mar csak adalek a MAV Hirtelefonja, ahol 
D. L. ur szinten az elorehozhs vizsgalatcit jelentette be. 

Fentiek uthn nern kulonosebben meglepo az 
orszagos media aprilis 25-27 kozotti hiradha, mely 
szerint ,,a MAV Rt. 2,5 %-os, visszarneniileges 
hatalyu, elorehozott beremeldst val6sit rneg juniusto1". 

Mostani tudhsunk szerint az Bv vtgi bCrkorrekci6 
elorehoz~sarbl, azaz a 6 %-os alanyi jogu, ev eleji 
beremeles 8,5 %-ra va16 kiegCszitesero1 van szo, 
termeszetesen visszarnenoleges (januar 1-i) hatallyal 
(Iisd 2000. ev vegi bCrkorrekci6 modszere). 

Itt kerul kCpbe azuth a ,,VASUT ANYACSKA". 
Vajon miert nern a majus 4-re tervezett V ~ T  ulCsen 

terjesztette elo a MAV Rt. a MOSZ kovetelCsenek 
megfelelo bdremelesi javaslatcit? MiCrt nern varta rneg 
az err01 s&16 kollektiv megallapodk alairkat? Miert a 
MAV Rt. vezetoinek ilyen magatartha, hiszen az 
elorehozott korrekcibt ugyis a HkomCves megallapodis 
keretei kozk kell illeszteni az azt alAir6 feleknek. 

A valasz egyszeru. A MAV Rt-nel rneg mindig ,,a 
farok csbvalja a kutyatc'. Az elso sziimu vezetok a 
kommunikaci6t rangsoroljak tevCkenysCguk elso 
helyere (e tekintetben a FIDESZ MPP, - kormany j6 
tanuloi), minden m k  - pl. a szakrna csak ezek utin 
johet. A munkavallal6kkal azt probfiljtik rneg elhitetni, 
hogy a felelijsen gondolkodo MAV Rt. ad, onkCnt ad, 
jo szivvel ad, szeretettel ad! Nem az Crdekvedok iltal 
kozvetitett munkav6llal6i kovetelCseket elCgiti ki, nern 
kompromisszumokat kot, nern egyeztet, es nern 
allapodik meg! 

Szakszervezetekre tehat semmi szukseg, hiszen 
Iatjatok MI ADUNK! 

Aki ezt elhiszi, buta. Aki nern Ihtja At ezt az alsagos 
magatartist, nagyon rneg fog lepiidni! 200 1 -ben a MAV 
Rt-nCI, a magyar gazdashgban, Bltalaban a 
piacgazdasiigokban a munkavallalbk , josagos 
any~cskiijac' nern a munkaltato. A buta munkavallalo 
sajat karh  fogja ezt megtanulni, az okos mar sokat tud! 

Arra azert kivancsi IennCk, vajon mennyiben 
befolyhsoltbk a MAV Rt. vezetoit a bCrkorrekci6 
elorehozisaban a MOSZ kovetelesei, valamint az a 
VET-en is kinyilvanitott allkpontunk, hogy ha a 
HAromCves megillapodisban foglaltakat nern tudjuk 
folyamatosan karbantartani, azaz a val6sago.s 
gazdasigi folyarnatokhoz igazitani, akkor nern a11 
Crdekunkben a megillapodAs tovabbi hat&lyban tartisa. 
Mennyire hatott a vashti menedzsmentre, hogy a 
munkaugyi kapcsolatok iltaluk okozott megromlisa 
mir a tulajdonost is zavarja. VCgul pedig megCrne egy 
elemztst a Nbpszavaban a vasuti vezetok felmentesCral 
lekozolt hir, 6s a bCremelCs bejelentise kozotti 
osszefugges. 

Apavari Jbzsef 
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A Kozponti MunkavCdelmi Bizottsag 
rendezCsCben, 2001. aprilis 5-en tartotthk a 
Vasutas Munkavedelmi KBpviselok 11. Orszagos 
F6rumat. A konferencia szinhelye a MAV Rt. 
BevCtelellenorzCsi Igazgatosaganak nagyterme 
volt. 

A KMB elnoke, Molnar Jozsef ur nyitotta meg 
az ertekezletet, melyen a munkavCdelmi 
kepviselijkon tul igazgatosagi szakemberek es 
szolgalati vezetok vettek rCszt. Molnar fir 
ertekelte a rovid multra visszatekinto munka- 
vedelmi erdekkipviseletek miikodesCt. A 
konferencia legfibb celjai kozt'a Gjekoztathst 6s 
az onkritikus ert6kelCst emelte ki. VClemenye 
szerint magukra talaltak a munkavCdelmi 
bizottsagok, s ezen belul a munkavedelmi kCp- 
viselok. Kiemelte, hogy ah01 a szakszervezetek 
tdmogattdk a ke'pvise1o"k munkdjdt, ott igen jd 
munkakapcsolat alakult ki a munkdltatd b az 
e'rdekke'pviseletek kozott. Megemlitette, hogy a 
MAV Rt. vezetoi is igknylik a Kozponti 
Munkavedelmi Bizottshg velemenyenek meg- 
ismereset. 

A kovetkezo eltiad6 Dr. Varga Lbzl6 Cry az 
OMMF foosztalyvezet~je a Munkavedelem 
Orszigos Programjarol es az EU-s joghar- 
moniidcioval kapcsolatos feladatokr61 adott rovid 
attekintest. 

A MAV Rt. vezetese r6szCrol dr. Bajnai Gabor 
ur, a Tarsadalmi Cs Munkaiigyi Kapcsolatok 
vezirigazgatb-helyettese emelkedett szolasra. 
Eloadasa a MAV Rt. helyzeterol, a vkhato 
intezkedksekrol - kiilonosen az EU csatlakozas 
tiikreben - szolt volna. E helyett sz6lt a 15.5 Cves 
MAV multjirol, s bizakodva Bllapitotta meg, hogy 
van jovoje a MAV Rt-nek (hogy milyen, am61 
nern beszelt). V h l t a ,  hogy az elmult Cvben 
komoly csaphsok 6rtCk vasutunkat, mint pCldaul 
az arviz 6s a hosszantart6 sztriijk (ezek szerint a 
sztrajk nern jog, hanem csapas). Ez ut6bbi 
temakort Crintve nern mulasztotta el a 
szakszervezetekkel kapcsolatos kritikai meg- 

jegyzesek ijzdn6t ztiditani a munkavCdelmi 
kkpviselokre. Ismkt kerkedett mozdonyvezetoi 
multj~val, ami szerinte feljogositja at arra, hogy a 
mozdonyok allapoGr6l hiteles Gjekoztatot adjon. 
Az o idejeben mCg zajosak voltak a mozdonyok, 
nern ugy, mint most!?? (Igen, ma nern zajosak, 
hanem nagyon-nagyon zajosak.) Folytatva 
eloadasat, tajekoztatta a resztvevoket a VET 
iileseinek teteles darabsz&mar.rbl, s azok altala 
minositett hatCkonysagar61 (!). A munkavedelmi 
kCpvisel6k csodalkozva hallgattak szavait, 
ugyanis nern erre sdmitottak a MAV Rt. egyik 
vezetojetB1. Dr. Bajnai ur kiallt a vasuti 
menedzsment altal vegrehajtott intdzkedesek 
mellett, hangsidyozottan dicsCrte a differencialt 
alapb6r-emeles ,,pozitiv" hatbait. Az ezen szavait 
kisero halk morajr61 nern igazan akart tudomast 
venni. Biiszkes6gCnek adott hangot, amikor 
mCltatta a napi munkaido csokkentesenek 
vegrehajtasat. (Dr. Bajnai urat hallgatva az ember 
erzese az volt, mintha e csokkentCst valamikor a 
munkaltato kivanta volna rsieroltetni a munka- 
vallal6kra.) 

Sajnos a munkav6delmi kepviseloket erinto, 
erdeklo k6rd6sekriil sokat nern hallottak a 
rCsztvevok, ellenben megismerkedhettek a vezetoi 
forumokon elhangz6 szakszervezet-ellenes 
propagandhval. 

A munkavCdelmi Crdekkdpviseletek mukodesC- 
nek orszhgos tapasztalatair61 Borhidi Gabor ur, az 
Orszigos Munkaugyi Tanks ugyvivoje beszklt. 
SzemlCletes eloadbhban kitkrt a jogi kornyezet 
valtozzkaira, valamint a jovo teendoire. 

A MAV Rt. humhstrat6giajarol es annak f"6 
cClkituzCseir61 dr. Pdter Mihaly altaltinos 
vedrigazgatb-helyettes 6r beszdlt. Dr. Peter ur 
hosszu elemzCssel tarnasztotta a16 a human- 
strategia sziiks6gessdgCt. S d l t  a bizonytalanna 
valt vaslitreformrol is. 

~ l l i t asa  szerint a reform nern hilt ley annak 
reszletes kidolgozasa - a szakszervezetek 
bevoniisa ndiki'll( ! ) - tovabb zajlik. (A nern Ietezo 
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penzugyi hattkrrol nem beszelt. ) Mondandojaban az volt, mikeppen lehetne a munkavedelmi 
- hasonloan Dr. Bajnai urhoz - nem felejtkezett el kepviselok, bizottsitgok gondjain segiteni. Annak 
kritikusan szolni a szakszervezetekrol. Mint ellenere, hogy a MAV Rt. kit vezerigazgatd- 
kideriilt, sok kerdes megitClCsCben vhltozott a helyettese is jelen volt, a munkavedelmi 
valamikori VSZ alelnok, majd KUT elnok tevekenyseg elosegitCsCre egyikiiktol sem 
velemenye. Valoszinuleg a beosztas kotelez! Ilyen hallottunk kezzelfoghato elk6pzeleseket. 
szembetiino valtozas tobbek kozott a differencialt Mindkettbjiik elaadltsa elsiidlegesen a ,,R/IAV PR 
alapberemeles sziiksbgessegenek ismetlodo meg- stratkgiajanak" megfelelo, propaganda hirdetesere 
emlitese. A mar-mar kinosan hosszura nyult korlatozbdott. Minket jobban Crdekelt volna 
eloadast a jelenlevok kiss6 turelmetlenul viseltek. pkldhul, hogy a pannonhalmi tragikus 

A hatralevo, jelentosen megkurtitott idoben balesetb61 okulva, tett-e lkpbst a MAv Rt. arra, 
munkavedelemmel kapcsolatos eloadasokra is sor hogy legkozelebb a roncsol6dott jhrmfib81 a 
kerulhetett. Kalman Laszlo ur, a MAV Rt. mozdonyvezet(it ne tiz bra alatt lehessen csak 
f60sztalyvezeto-helyettese ertekelte a MAV Rt. kiszabaditani. Ez a k&d& egy esetleges mas& 
munkabiztonsagi helyzetet, 6s az ezekbol adodo baleset kapcshn az utaz6kGzonskg miatt is 
jovobeni feladatokrol beszelt. Az eloadast fontos lehet. Errol sem, 6s andl sem hallottunk, 
kovetoen Nemedi-Varga Gyula ur, fomozdony- bogy a munkavedelemmel szorosan 6sszefiggo 
vezeto, a Nyiregyhazi Gepeszeti FonoksCg munkakoriilm&yek javitisa terkn mit tesz a 
Munkavedelmi Bizottsaganak elnoke tajekoztatta munkaltatb. Az adossaglista hossA. Ha csak a 
a resztvevoket a testiilet tevCkenysCger61. vezet~611~sok korszerusitCsekre kotott 
Reszletesen elmondta, bogy milyen gondokkal megallapodasokat tekintjiik, akkor is tragikus az 
kell megkuzdenie a hetkoznapi 'munka vegre- elmaradas. Az emberhez mhlto munkakijriil- 
hajtasa soran a munkavedelmi bizottsagoknak. A rnknyek kialaki~sa nem csak Andrassy uton 
munkavCdelmi kepviselok tevCkenysCgCt sokszor elengedhetetlen, hanem a kOlszolghlatn61 is 
ellenszenv kiseri a munkaltatoi oldal reszCr61, nem megilletne a munkavhllal6kat. 
ritkan gancsoskodhsnak minositi felvetkseiket a A munkavCdelem teren tehit koran sem 
masik fe1. A szolgAlati helyeken neha az aprobb elegedett a Mozdonyvezetok Szakszervezete. A 
iigyek elintezese is komoly nehezskgekbe utkozik. iomlb munkak(jrijlmenyek arra kknyszeritettek 
A tersegeben lev0 BZ motorok uzemeltetkse soran szervezetiinket, bogy saj& rnagunk terkepezziik 
felmerult hianyossagok megsziintetese erdekeben fel vontatojhrm(jyeink Allapot&t. 
mindezidaig nem tudtak kello eredmenyeket AZ eredmeny elkeserito! A vizsgalt 660 db 
felmutatni. mozdonyb61 duwhn a fele el sem hagyhatnh a 

AZ eloadasokat koveto sziinet utan, csak vontathsi telepet! Tehat volna mit tenni, mar sz(jk 
korlatozott ido maradt a hozz~sz~lbokra .  A kornyezet[inkben is, a MAV egeszkt vizsgalva 
felszdlalok roviden ismertettek gondjaikat, pedig biaos, bogy nem jobb a ktp. 
problemaikat. Szerintem lassan abba lehetne hagyni az 

AZ ~ s z a k i  Gepeszeti Fonokseg vezetoje, ijndicsCro es a rnhra rnutogatb propagand&, s 
Agoston Laszlo hr eli~meroen nyilatkozott a hasonlo energiAt, sot ptnzt kellene forditani az 
teruleten mukiido munkavedelmi bizottsaggal erdemi, munkav&jelmi tev6kenysegre. 
kialakitott kapcsolatAro1. A felmerult nehezskgek H, netan sikefilne jelentos anyagi forrasokat 
ellenere, az esetek donto tobbstgeben sikerult arra felhasmalni, amire sz~kseges, akkor rnajd a 
mindig kielegito megoldasokat talalniuk. 

, , ,, 
Vasutas MunkavCdelmi KCpviselok 111. Orszagos 

A MOSZ reszerol kenytelen voltam nehany Forurnin tobb, a munkavalla16kat erinto pozitiv 
eszrevktelt a hallgatosaggal, es a meg helyszinen eredm~nyrol is shot tudunk adni. sajnos addig 
maradt eloadokkal megosztani. Elmondtam, hogy ,kg v h u n k  kell egy keveset. 
tudomasom szerint a konferencia elsodleges celja Kiss Laszlo 
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Aprilis I l -Cn a BCkCscsabai MAV-~iikotthonba 
dolgoz6i forumot hirdetett a MAV Rt. vezetkse. Elsa 
hireink szerint mintha meghivasos forum lett volna 
meghirdetve, hiszen rneg az is felroppent, hogy nern 
mehet oda mindenki. VCgul is jonehany helyi 
mozdonyvezeto kollegaval 6s szakszervezeti 
tisztsegviselovel rkszt vettunk a rendezvinyen, 
melynek a munkaltato altal meghirdetett celja a 
MAV Rt. vezetoinek kozvetlen kapcsolatfelvCtele a 
vegrehajto szolgalat dolgoz6ival. 

501 indult minden. Volt kis ajandek, filmbejatszis, 
illedelmesen es fegyelmezetten ult a kozonseg, Cs 
kivancsian vartak azt, hogy az Bket foglalkoztatt, 
gondokra, problemakra milyen megoldisi 
modozatokat vazol fel dr. Peter Mihkly altalanos 
vezerigazgato-helyettes. Azthn meghallgattak. Az 
egy ora 20 perces eloadis eleg hosszlj volt ahhoz is, 
hogy szo szerint kimerito legyen. Azok az 
altalanossagok hangzottak el, mely szerint mas 
modon kivan kommunikalni a MAV Rt, folytatodik 
a vasutreform, es lehetoleg mindenki Crtse meg, 
hogy minden rendben van, 6s minden intezkedes a 
munkavallalok Crdekeben tortenik. Az eload6 ugyan 
sajnalta, hogy tlil sok a birdat a sajtoban, Cs annak a 
velemenyenek adott hangot, hogy tobb pozitiv hirt 
kellene kozolni a nyilvanossaggal. 

A mozdonyvasarlasro1 is sz6 esett. Megtudtuk, 
hogy az olasz vaslit eloszor a mozdonyokat rendelte 
rneg ahhoz a villamosit&i programhoz, amellyel 
Szardinia vasuti kozlekedeset kivantak javitani. 
Miutin sokfkle okbol, de nern Cpiilt rneg a felso 
vezetek, a megrendelt mozdonyok gazdara vartak. A 
vezCrigazgat6-helyettes elmondta, hogy a MAV Rt. 
sokkal elorelatobb, 6s eloszor villamosit, Cs azutin 
vasarol mozdonyokat. A mondat azt a tragikomikus 
erzetet kelti az emberben, hogy lam-lam mennyire 
jobb a MAV Rt. korszeriisitCsi programja, vCgul is 
mennyivel felkeszultebbek 6s ratermettebbek, a 
MAV Rt. vezetoi. Persze tudjuk, hogy a helyzet mas. 
A foloslegesse valt mozdonyok tiz evig vartak 
gazdira, ami azt jelenti, hogy a MAV Rt. nern lij 
mozdonyokat vesz, hanem muszakilag erosen 
megcsappant Crteku folos mozdonyaitol szabadul 
rneg az olasz vasut (a lap belso oldalain olvashato az 
elso mozdonyvezetoi CrtCkitClet a i  bj mozdonyr6l). 

Kulon fejezetet szentelt a vasljti vezeto a MAV Rt. 
6s a szakszervezetek viszonyanak, ah01 felemlegette 
a targyalasi stilus okozta problemakat, a neha 
szemelyeskedo hangnemet - es hogy mindehhez 

mennyire szoros kotodCse van az eloadonak - , 
nyomatCkul hozzatette ,,nem felejtettem el, hogy 
szakszervezeti vezeto voltam". 

Ha az ember belegondol, hogy vannak dolgok, 
amirol szivesen megfeledkezne, es vannak dolgok, 
amikrol nem, ebben az esetben igazan nern lehet 
megmondani, hogy a munkavallaloknak mi lenne jo. 

Sok volt, amirol nern esett szo. A hosszu 
eloadbba nern fkrt bele a tobb mint 50 Cves vasutas 
diakotthon munkhjanak, szellemisegenek miltatasa, 
es nern esett szo a BCkCscsaba kornyCki 
mellCkvonalak jovobeni sorsarol. Ez utobbirol tett 
ugyan emlitCst a vezerigazgato-helyettes, de a 
kCtkedCs ott maradt az emberekben. 

Az eloadas utin kovetkezett volna a forum. Igazi 
hozzaszblas csak Hornok Bela mozdonyvezeto 
kollegank rCszCr01 volt, aki a helyi sportpalya 
jovbjCCrt Crzett kozos aggodalmat fogalmazta meg, 
Cs kerte a vezCrigazgat6-helyettes segitsegdt. (A 
megszolitis okan tajekoztattam a f6rumot a 
Gazdasagi Tanacsban szuletett kozos velemenyrol. 
annak hattererol, mely szerint a kormany az idei 5-7%- 
os Cves atlagos inflaciot mar nern tekinti ervenyes- 
nek, 6s 8,s %-ban prognosztizalta a penzromlas 
mertCkCt .) 

Akik mCg egy-egy batortalan kirdest feltettek, 
megnyugodva ultek a helyiikre, hogy biztosan nern 
kirdeztek olyat, amibol kCsobb problemajuk lehet. 

OsszessCgeben az volt az ember benyomasa, hogy 
nern alakult ki kontaktus a hallgatosag es az eloado 
kozott, cClt tkvesztett a szindek. Ha valodi forumrol, 
sot vitaforurnr6l szeretnCnek informaciot szerezni a 
MAV Rt. vezetoi, akkor kerdezzCk rneg a 
mozdonyvezetoi fbrumokra kirendelt kozip- 
vezetoket. A munkavallaloi erdekvedelem jelenti azt 
a valodi kapcsolatot szakszervezetek es 
munkavallalok kbzott, amely nern masolhato, nern 
ukinozhato es nern kisajatithato. 

VCgul rneg annyit, hogy hozzaszolasomban 
emlitest tettem az Europai Uni6 vezetoinek Romano 
Prodinak a Magyar Tudomanyos AkadCmian 
elhangzott, a magyar integracioval kapcsolatos 
eloadasanak idotartamiirol, ami osszesen husz perc 
volt, es nern kozel masfel ora, mint Bekescsaban. A 
vezerigazgato-helyettes - folvillalva a vitit - azt 
mondta, hogy mCg tobbet is tudott volna beszelni. 
Majd hodte t te ,  hogy o nern Romano Prodi. Ez 
igaz. 

Dr. Borsik Janos 
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,,A Mozdonyvezet6k Szakszervezete Kuldottkozgyiil6dt O n  2001. januir 31-411 szemtlyes jelenlkt6vel 
tisztelte meg, tajdkoztatva testuletiinket az integrrici6s folyamatokr61, a tirca feladatairbl, sajit torehbeir61. 
Tobbek kozott azt is kifejtette, hogy nern a vasGttarsasigok (GYSEV Rt., M.4V Rt.) elkiiliiniilt reforrnjira 
gondol - mint jov6beni teend6re -, hanem az egysdges vas6t, a nemzeti vasut italakithira. 

Ismerve a magyar vas6t kozlekedbi, tirsadalrni, foglalkoztatQi jelent6s@&, iidvozoltiik az On 
bejelentdsk, mely szerint a vasuti reformbi~ottsi~ megalakitisit elrendelte, 6 a bizottsig munkijiba bevonja 
a reprezentativ szakszervezetek vezet6it. 

Fentiek ellenire ugy drtesiiltiink (kozvetleniil a Rt. vezet6it61), hogy a reformbizottsdg szak- 
szervezeti r&ztvdtel ndlkiil alakult meg 2001. februir 12-61. A MOSZ Kuldottkozgydlbe el6tt tett 
bejelentbe ellentre a MV Rt. vezetdi mhkdnt dontottek, nern tudni mi okb61. Mi januir 31--51 
bizalomrnal fogadtuk az O n  bejelentbkt, s6t garanciit is littunk megvdbsithdban ..." 

200 1. mircius 12-611 fordultarn levdlben Onhoz a fenti p rob lha  6 rnPs, az drdekvtklelemmel osszefiiggo" 
gondjaink miatt. A mai napig nern kaptunk vdaszt erre a levClre, ami azkt  baj, rnert valarnit a miniszter 6r 
megigdrt, arni nern teljesiilt. S6t az6ta rosszabbodott a helyzet, hiszen ismerve a reformbizottsig osszetkteldt, 
ab ban egye tlen szakszerveze t kdpviselo"j6t sem tudtuk fel fedezni. 

Fentieken tdlmen6en az egyik bizottsigi iil& most itt meg nern nevezett felsz6lal6jinak k& mondatit 
szeretndm iddzni. 

,,Fel kell vdlalni a kodiktusokar ( g y h  n$nek nincs h k j a ) .  Csanidi miniszter annak idejdn 
megszuntetett 1 600 krn vas6tvonalat, rnert vesztesdges volt, az6ta nern mertunk felsdmolni egy kilomktert 
sem, mikozben a piaci igthy kozel harmadira esett". Az 1968-as kozlekedbpolitikai koncepcid, 
pontosabban annak vkrehajtha shlyos kovetkezmdnyekkel jPrt a hazai telepiilhszerkezetre nhve, az apr6 
falvak sorsinak remh ytelennC vdisira (az orsdg dklkeleti r k t b e n  v4gzett kutatisok szerint) . Az idhett kkt 
mondat onmagiban is riaszt6. 

Csak azQt tktem erre ki, hogy emldkeztessem Ont az igdretdre, hiszen egy rij kozlekedbpolitikai 
koncepci6, benne a magyar vaslit jov6jkvel nem csupin korrnknyzati kompetencia. 

A fenti levdlre tovAbbra is virjuk miniszter Gr vdasdt. 
Dr. Borsik J. 

Az irnmir tobbdves eredmhytelen huzavona u t h ,  pir hete ism& rnegkezdgdtek a besorolisi 6 
alapbkrendszer szakkt6i tdrgyalhai. A WV Rt, kdpvisel6 tiibbszor hangsfilyozt&, hogy bdrgazddkodisi 
okok miatt, 6 a kedvez6tlen munkaiigyi tapasztalatok folytdn, irnrnir jelent6s drdekuk fiMdik egy kollektiv 
megdlapoddson nyugv6 besorolisi 6 ala~birrendszer megteremtbthez. A Mozdonyvezet6k Szakszervezete a 
munkdtat6 IAtsz61agos eltokdlts6g& 6vatosan figyeli, i m  teljes energiival r&t vesz a tarifarendszer meg- 
alkothinak munkrijiban. Az elsd ulken javasoltuk annak az ot, lhyeges k&d&nek a tisztazaSit, ami ezidGg az 

ellenkdekek miatt lehetetlennt tette a megdllapodist. Ezek a kovetkeza: 
1. a btrrendszer szemklyi hatdya, 
2. a munkdtat6i jogkijrgyakorb differencidhi lehetssdgei, 
3. a fizetbi osztdlyban tortdnb el6menetel automatizmushak kQd&e, 
4. a bktkteli el6menetel ldte, illetve mQtdke, 
5. az utaz6 dolgoz6k relativ poziciojinak javitdsa. 

Az eddigi trirgyalisokon a felek el6terjesztettdk dlLpontjaikat, most m k  a MV Rt, szakszervezeti javas- 
latokra adott konkrdt vdaszait virjuk. 

A Mozdonyvezet6k Szakszervezete hangsulyozta, hogy nern fogad el olyan bdrrendszert, amely 
rendszerdben & szabilyaiban a iltal 2001. januirjdban kiadott Szakrnai ~ t r n u r a t 6 n  alapul, 
valamint rontja a mozdonyvezet6k relativ bQpozici6it. Az egyeztetdsek mijus e l e jh  folytat6dnak. 

Apaviri Jozsef 
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Kiss Laszlo ur 
elnok 

Mozdonyvezetok Szakszervezete 

B u d a ~ e s t  
Bacskai utca 11. 

Tisztelt Elnok ~ r !  

A Mozdonyvezetok Lapja 2001. marciusi szhaban a hirek kozott megjelentettek a ,,sajAthasznilatu 
vasuti jarmiivezetok" kCpzeserol a Szakszervezetiik vClemenyCt. Ebben kifejtesre keriilt, hogy ez a 
kepzbi forma sCrti a MAV Rt.. mozdonyvezetoinek erdekeit es ennek megakadalyoz&ira ,,mindent 
meg fognak tenni". 

KCrem, hogy a ketoldalu tajekoztaths Crdekeben az alabbiakat a Mozdonyvezetok Lapja kovetkezo 
szamaban tegyek kozze. 

,,A Mozdonyvezetok Lapja 200 1. marciusi sdmaban a saj6thasznalath vasuti jarmuvezeto kepzCsrol 
megjelenteket a ketoldalu thjekoztattis erdekeben az alhbbiakkal kivanjuk kiegesziteni. 

A vasuti jarmuvezeto szakemberek elmeleti Cs gyakorlati vizsgaztatasanak szabalyait a 
12/1984.(VI.27) KM szamu rendeletben kapott felhatalmazas alapjan a Kozponti Kozlekedesi 
Fofeliigyelet szabalyozza. A sajathasznhlatu vasuti jarmiivezetok kepzesere es vizsgaztatasara 
vonatkozoan tobb tiz Cve, mint jarmuvezetoi kategbriara CrvCnyes eloirasok 1Cteznek. Ezt bizonyitja, 
hogy a Kozponti KozlekedCsi Fofeliigyelet az ilyen kkpzesre vonatkozdan tantervet tett kozze. Ez a 
kategoria - ellentetben a marciusi sdmban megjelentekkel - nem a ,,MAV Rt. probalkozAsanak" 
eredmenyekent keriilt kialakitasra, hanem a jogszabalyban a jarmu uzembe helyezCsCre, illetve 
meginditasara vonatkozo elolrasok, 6s a vasutat uzemelteto gazdhlkod6 szervezetek igCnyei hatAroztak 
meg. A vontatojarmu iizembe helyezeskhez, valamint - kozforgalm6 vaganyok kivetelCve1 a tisztan 
uzemi - a vaganyh616zaton torteno meginditashhoz legalabb ilyen hatoshgi vizsga sziikskges. A MAV 
Rt. GipCszeti FonoksCgein a mozdonyok javithihoz Cs uzemi pr6bhihoz sziikseges azok iizembe 
helyezese es sziiksCg szerinti mozgatha. Ez az esetek nagy reszkben nem tartozik a kozforgalmu vas~ti 
jarmuvezetoi feladatok korebe, de ennek hianyiban mCgis ilyen rnunkaer6-kapacithst kot le. Azok a 
jarmu javitasaval, illetve fenntartiisiival foglalkozci szakemberek, akik sajathasmu vasuti jiirmuvezetoi 
kepzettseget megszerzik, nem jhrmfivezetoi munkakort toltenek be, hanem tovabbra is alapfeladataikat 
Iatjak el az eredeti beosztisukban, de a sziikskges iizembe helyezesi probhkat teljes joggal ellhthatjak. 
A mozdonyvezetoink erdekeit tehat nem sertik az ilyen kepzettseggel rendelkezijk, sot az egeszsegiigyi 
okbol rehabilithlt munkatarsak megfelelo foglalkoztatasat is biztositjuk. Mindamellett folytatjuk kz 
Orszagos Kozforgalmh Vasuti Jhrmfivezeto kepzest annak erdekeben, hogy a mozdonyvezetoi 
munkakort ellatok tulterhelCsCt (jelentos tfil6rbatasat) a jovoben is eIkeriiljuk. Meg kell jegyezniink, 
hogy a munkakorben mar napjainkban is ICtezo hiany mCrtCke csakkentheto lett volna, ha a 
Mozdonyvezetok Szakszervezete a kepzCst az elmult evekben nem hatraltatta volna. A Gkpeszeti 
Szakigazgatosag vezetese a munkavallaloi erdekkkpviseletekkel tovabbra is szukskgesnek tartja a 
megfelelo egyeztetest, mindamellett a partnereinktol elvhrjuk a munkavhllalok torzitasmentes 
thjekoztatasat is." 

Budapest, 2001. marcius 26-an 

Juhssz Gyula 
szakigazgatb 
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Juhasz Gyula ur 
szakigazgatb 
GBpCszeti Szakigazgatbsag 

Budapest 

Tisztelt Szakigazgatb ~ r !  

Marcius 26-i leveleben azzal a kCrCssel fordult hozziim, hogy a Mozdonyvezetok Lapjaban ,,a sajat hasznalatu 
mozdonyvezeto" k6pzCsrol megjelent irbunk cafolatbra jelentessiik meg vClemCnyCt. LevelCnek masolatat a 
Szerkeszto Bizottsig rr6szCre atadtam, annak megjelenCsCro1 a kksobbiekben sziiletik dontCs. 
A leirtakkal kapcsolatban engedje meg, hogy a MOSZ allbpontjir61 thjCkoztassarn, melynek megismerese utin 
talan nern tart igCnyt az dltalunk megfogalmazottak helyesbitbkre. 
Az o n  altal meghivatkozott 1211 984. KM. sz. rendeletet termhszetesen mi magunk is j61 ismerjiik. Mivel a vasuti 
jarmuvezetok kCpzdsCnek ez az alaprendelete, felhivnhm a figyelmCt arra, hogy az 1. fj (1) bekezdise igy szol: 
,,a rendelet hathlya kiterjed a kozforgalmtl Cs a sajht haszndlatzi vasziti jbrmtlvek vezetoinek ... kCpzCsCre Cs 
vizsghztathsara." 
Nem sajht hhasnalatli vasuti jarmuvezetokriil van tehat sz6 - mint ahogyan o n  allitja -, hanem SAJAT 
HASZNALATU VASUTI JARMUVEK VEZETOIROL. 
A fent idezett 1 ,  $ szovege alapjan lehet csak drtelmezni az egCsz rendeletet, igy az annak meliCkleteiben 
foglaltakat is. 
Ismereteink szerint az elmult idoszakban ilyen jellegu kCpzCsen rCsztvevok csak korlLtozott teljesitmenyii gCpek 
(90 KW alatti) kiszolgalhsiira kaptak engedklyt. Ez tehat korantsem ugyanaz, mint - ismereteink szerint - a most 
foly6 tanfolyam altal biztositando vezetoi engedCly. A GSZI Bltal rendelkezCsunkre bocsiitott tanterv hihyos, a 
kepzes Cs az azzal megszerezheto jogosultsag nincs jogszabilyi hittCrrel alathmasztva. 
krveink helyess6gCt kozvetve az is bizonyitja, hogy a KoViM jelenleg is tervezi uj rendelet kiadhsht a vasuti 
jarmuvezetok kCpz6sero1, amit a Mozdonyvezetok Szakszervezete m& tobbszor vClemCnyezett is. 
A fenti problema is meggyazheti a MAV Rt. vezethCt arrol, hogy a kCpzCs szuksCgessCgCrol Cs lebonyolitisbr61 
indokolt lett volna a MOSZ-szal egyezteto thrgyalbokat folytatni. 
Azzal a megjegyzCsCve1, miszerint a ,,mozdonyvezetoi munkakorben, napjainkban is 16tezo hiany mCrtCke 
csokkentheto lett volna, ha a Mozdonyvezetok Szakszervezete a kCpz6st az elmult Cvekben nern hitraltatta 
volna" - finoman sz6lva - nern Crtiink egyet. A MOSZ az 1990-es Cvek cjta folyamatosan kezdemCnyezi, hogy a 
teljesitmCnyek alakulasiit Cs a mindenkori tbnyl6tszhmot figyelembe vCve, hosszc thvtl, egyeztetett 
foglalkoztatisi Cs kCpzCsi tervekben kellene biztositani az optimilis mozdonyvezetoi lktszimot. A jovobeni 
teljesitmCnyekhez igazodo, regionalis mozdonyvezetoi lCtsziimsziiksCgletet Cs annak foglalkoztathsi garanciait a 
szakigazgatosag soha nern adta At kiziinkre. 
Az 1990-es Cvek elejCn a MOSZ tiltakozott az ellen, hogy a munkaltatb ujabb 1000 fa vontatbi utazo kCpzCset 
tervezi, Cs kerte, hogy ennek megvalosul6sa esetkn biztositson az krintettek sziimka foglalkoztathsi garanciat. A 
MAV Rt. ettol elzkkozott, Cs feladta kbpzisi terveit. A kovetkezij Cvekben - a MOSZ allbpontjaval 
megegyezoen - bebizonyasodott, hogy a vontatbi utaz6i munkaktjrt betoltok a sziiksCgesnC1 joval tobben 
vannak. Az akkori MAV Rt. vezetCssel egyiittmuktidve, m b  munkakorben tortdno foglalkoztatassal, 
korengedrnenyes nyugdijaztathsal sikeriilt a ICtszimot a teljesitrndnyekhez igazitani. 
Az elmult Cvekben a Mozdonyvezetok Szakszervezete soha nern akadalyozott meg, Cs soha nern hatraltatott 
semmifele kCpzCst. Mindossze a hirl6zati teljesitmknyeket, Cs azok eloszlbit figyelembe vCve vitattuk a 
tanfolyamok inditkshnak Cs 1CtszBm-osszetCtelCnek helyesskgbt, valamint kertiik az emlitett is~nkrvek 
osszehangolasht. Ezen tu1 csak ahhoz ragaszkodtunk, hogy az ujonnan kikkpzett mozdonyvezetijkkel olyan 
szerzodkst kosson a MAV Rt, hogy hat6ssigi vizsgijuk uthn csak az akkori tknyleges teljesitrnCnyhelyzet 
figgvCnyCben utazhassanak. 
Visszautasitunk tehat minden olyan vridaskodist, amely a mai lC t s~h i6nyos  helyzetdrt a Mozdonyvezetok 
Szakszervezetet teszi felelosse. 
A Gepeszeti Szakigazgat6shg a mai napig elzirkozik a vontaki utaz6i munkakorrel kapcsolatos Ietszimtervek 
egyeztetCsCto1, ide Crtve a jelen teljesitmCnyekhez, illetve a vasutreform kapcsan virhat6 jovdbeni 
teljesitmenyekhez kapcsolodo kepzkst is. 
Javasoljuk, hogy mind a ,,sajat hasznalatu mozdonyvezeto", mind mhs vontathsi utaz6i munkakorre tortCno 

-? kepzes elott tCrjiink vissza a korhbban jo1 mukodo egyeztetCsek gyakorlatahoz. 
Budapest, 2001. 04. 03. 

~dvozlettel 
Kiss Lbzlb 

elnok 

(A vdlaszlevelet termkszefesen megkiildtuk a Vasutas Hirlap f5szerkeszt6j'e'nek is.) 
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KARCOLATOK 
ROLLENDB LANDSTRASSE 

AVAGY 
K ~ T  PONT KOZOTT A LEGR~vIDEBB TAVOLSAG A G O R B E  

Mindjirt az elejh le kell szijgeznem: semmi bajom a 
ROLA-val, csak nern szeretem. Pedig i g d n  impozhs rnaga 
a szerelvkny: a kocsik dogosek, a karnionok pedig 
tunemdnyesek: csodilatos az ossikep - de thyleg! Az 
alapotlet vitathatatlanul eurbpai: a kamionforgalom vasGtra 
terel6e kimkli a kornyezetet, a kozucat, a sof6rt - tehk 
mindenkinek j6! Legalibbis azt hissziik - igaz nern sokat 
tbediin k. 

Normdis esetben Domb6vir felk nern jirnak a ROLA 
vonatok, azonban eldfordul ndha, hogy a Bdaton parton 
kozlekedd g r d  orszigutak keriil6 Gtidnyon 
kozlekednek, ilyenkor pedig kijut a j6b61 a domb6vAri 
teherfordinak. 

Magyarorszig sugaras vasGthil6zata a m61t orokskge, 
nyiigjeivel sdmtalan esetben talilkozunk, felsorolni sem 
lehet az ebb& ad6d6 nehhkeket ,  ezht nern is tekinthet6 
vtirbeli hibinak - csupin a magyarorszigi vasriti ( M v - t 6 1  
fiiggetlen) kozlekedh irnyoldala. A Kiskundorozsminil 
bevagoniroz6 kamionok MurakeresztGrnil l+nek ki az 
orszigb61. lRgYonalban a tivolsdg kb. 245 km, a Balaton 
parton kozlekedve kb. 430 km, Domb6vir feld kozlekedve 
kb. 465 km - 6 ez itt a f6 problha.  Vdgiilis a tivolsiggal 
nem lenne nagy problha, csupin a vonatok sebess4ge az, 
ami nern az igazi. A menetrendben 100 kilom6teres sebessdg 
van ugyan feltiintetve, azonban a kiskerekii kocsik 
futisbiztonsiga nern kimondottan bombabizcos (dmtalan 
szomor~i pklda bizon~itja). Ez&t van az, hogy egy Fiilesnyi 
irCbeli rendelkez&t adnak - hasznilati umsitdskht - a 
vonalhoz. Ezzel van a val6di problha, gyakorlatilag egy 
hagyominyos irhyvonattal gyorsabban lehet kozlekedni, 
minr a ROM-val - s6t idegileg is jobban ighybe vesz az 
ut6bbi. A nehhdg hCkeltet6dre olvass& az alibbi irdsbeli 
rendelkezbt: 

46. sz. ~RASBELI RENDEIXEZ~S 
a 200 1. ki 04. h6 1 4-dn kbzleked6 

83206 sz. vonat szdmira 

RK 11 tipus6 kiildemhyt tovibbit, tolatni csak 6vatosan 
szabad. 
A ROLA-vonat kitkr6kon, kit& irdnyban max. 30 kmlh 
sebesskgel haladhat. 
A kit&& olyan sebessdggel kell megkozeliteni, hogy a vonat a 
viltbn, ki th6 irinyban a Sajit lendulethel, von6- b 
fkkez&r6 nklkiil haladjon k. 
Az hdnyben l&6 sebessk-koditodsokon kiviil a ROLA 
vonatokra k i t i id  nklkul az alibbi sebess4gkorlitozdsok is 
kvhyesek: 
Shbo&rd-R&sdas Qllomkok kozott 80 kmlh, illetve 851- 
853 szelvhyben 40 kmlh. 

Tolnaahedi illomC 3. d m G  vilt6ja max. 60 kmlh. 
P i y  illomG 111. i tmend f6viginydn 1095- 1097 
szelvhyek koziitt 60 kmlh. 
Picehcly-Keszbhiwt-GyiinL ill. kozott 1 1 35- 1 1 38 
szelvhyek kozott 40 kmlh. 
Szakdy-Hbg+ IT! sAmG vigAnyLn 1297-1 304 szelvhyek 
koziitt 20 kmlh. 
Kixrd-D6br6kisa ill. kbzott 1455-1458 szelvdnyek koziitt 80 
kmlh. 
D6brtikk-Dombbvdr ill. kozijtt 1529-1 535, 1580-1583 
szelvdnyek kozott 60 krnlh. 
Do- dlomds piratlan aldali viginykapcsolatok: 1, 23, 
29, 4 1, 47, 59 szAmb vdt6in max. 20 km/h. 
Dombsdr- Do&+ ah5 dl. kozijtt a 0-23 szelv6nyek 
kozotr 20 M h .  
Domb6dr als6 V. viginyin a Domb6v;ir cl;lgazas 
deltavigdnyin teljes hosszban max. 20 kmlh. 

Domb61& als6 6 Somogyszob kozott a megengedett 

pilyasebess4g, valarnint az illand6 6 ideiglenes sebessig- 

korlito&ok MLyel kozlekedhet. 

Tam&---- 911. kozott 26 1-325 szelvdnyek 

kozott 40 krnlh. 

BclegSomogyssob dl. kiiz6tt 660-708 szelvdnyben 80 kmlh. 

S o m o g y s z o ~ y e s  dl. kozijtt max. 60 kmlh. 

GyUrtnyea-M&d ill. kozott sebessdg-korlitozis 

nines h h y b e n .  
Val6sigos rendelke* erdb, er6sen lesni kell a 

szelv&ykar6kat, hogy folyamatosan k$ben legyiink. A 
kocsik szerencske +en fdkeznek, 6 konnyen oldanak - bir 
a tomorsdg itlagon aluli. A Szili mozdonyokkal sok gond van: 
meglitszik rajtuk az orszigos forda, rendktviil gyeng&k, 
nemigen tudnak mit kezdeni az atlag 1100 tonnis 
vonatokkal - plust m4g a hagyominyos ,,betegsdgeik". 

Ilyen koriilmhyek kozott &i az irinyitis 

cselekv6kkptelensdg kozrejits&val semmilyen koriilminyek 

kozott nern tarthat6 a menetrendben meghadrozott itlag 3 
6ra 20 perces menetidb. Legut6bb 5 6ra 6-kor indultam 

Dombbvirr61 & 10 6ra 26-kor &tern fel Kelenfoldre, ez 5 
6ra 20 perces menetiddc jelent. Mi d l  a meneuendben? 6 6ra 

21-es indulk 6 9 6ra 4 3  perces h k a 6 ,  m i  3 6ra 22 perces 

menetid6t jelent. Nem kell kommendr! 

Mindezek u t h  arra lenndk kfvincsi: hogy megy ez a 

Balaton parton? 

Veres GyGzB 
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Minden kollegim tudja, hogy utasitisokkal 
korulvett munkakoriink szinte minden egyes moz- 
zanata - ,,szCp magyarsaggal" - le van szabalyozva. E 
szabalyok sokszor vedik, de meg tSbb esetben 
felelosse is teszik a mozdonyvezetoket. 

Az elmlilt idoszakban mar sokszor a ,,fejunkre 
huztik", hogy a hianyossagokro1, rendkivuli 
esemknyekrol csak a ,,kopkGdok" poros, aporodott 
szagli kornyezetdben besz6lunk. Ebben van nCmi 
igazsag, de vannak kivetelek is. Egy kivitelt, 6s annak 
hatasat szeretnem megismertetni az olvasoval, a 
teljesseg igenye nelkiil, am bizonyos dlzattal is. 
Okuljunk belole mindannyian! 

Jelentds 
Jelentem a GF-nek, hogy szolgalati id6m alatt a 

kovetkezo" esemdny tortdnt! 
Szolgalatba jelentkezdst kovetoen a mozdony- 

felvigyazotol a 68325 sz. vonatot tovabbito V43-1302 
psz mozdonyra kaptam vezdnylbt. A rnozdony- 
felvigycizonak es az uzemeltetesi reszortosnak 
jelentettem, hogy nevezett mozdony muszaki dllapota- 
r61 mar el6zoleg tobb esemdnykonyvi jelentkst is irtam. 

Ezutan a valtas helyere mentem. 
A mozdony atvizsgalcisa soran a kovetkezo" 

hianyossagokat tapasztaltam: 
- a Idgsu"rit6' er6sen olaj~olydsos, kiirnydke 

tuzveszilyes, 
- a ldgsiirito olajlevalaszt6 i s  kornyeke vastagon 

olajsaros, olajos, 
- a gipter folyosb padlbzata tobb helyen rogzitetlen, 

botlasveszdlyes. 
- a. fomegszakito vez&rl6egyse'gr61 az olomzcirak 

hicinyoznak, 
- a fotranszformator olajkoreben Idv6 tolbzbrakrdl az 

d lomzarak hidnyoznak, 
- a vezetiiLillasokrd1 a napellenz6k hicinyoznak, 
- tobb billeno kapcsolo balesetveszelyesen, 

csavarokkal helyettesitve, 
- a negy ablaktorlob61 harom hasznblhatatlan, 
- a nigy szkkb61 hdrom selejt, 
- a tiizolto kdszule'kek Brvknyesskge lejart. 

Fenti hibakat, hianyosshgokat tapasztalva -elso" 
sorban a jarmu" tiizveszdlyes allapota miatt- a 
mozdonyt tovubbi szolgalatra alkalmatlannak 
minositettem a honos vontatcisi telepre bejciratcisa 
irdnt intezkedtem. 

Meg kivanom jegyezni, hogy nevezett mozdony 
zajszinaje igen magus, valamint a vezetoL4llasok erosen 
hwatosak, melyriil mar tobb esemknykonyvi jelentis is 
megirddott! Kerem jelenthem tudomdsul vitelet! 

Tisztelettel: X I: m.v. 

Eddig az esemkykonyv, jojjon az utoelet. 

Reakciok: 
- fejCt venni a mozdonyvezetonek (mCg megvan neki!), 
- mikCnt lehetne felelossegre vonni a mozdonyvezetot? 

(nem taliltak okot, de keresik), 
- hogyan lehetne mhs mozdonyvezetoket is bevonni a 

felelosok korkbe? (mar csak azert is, ha mar mi 
nem birjuk piszkilni, hitha a kollegai majd ezt 
megteszik. Ez bejott.), 

- szakszervezeti tisztsCgviselo? Kiildjuk el egy vilag- 
vCgi tanfolyamra! (no 6s a csaltidi kGrulm6nyek?), 
A IehetosCgek t k h h  szinte vkgtelen, de remeljuk 

egyszer elfogy! 
A mozdony sorsa: 
- muhelybe be, 
- mos, takarit, olmoz, tomit, csavaroz, cserel stb, 
- a zajszint miatt sebessig 60 kmlh-ra levesz 

(rCszmegoldhs, de Crtekelendo), 
Ha a mozdony nem is vhlt Kokp-Europa legjobb 
vontatojarmiivCvd, de Ihtvhnyos 6s erezheto javulhst 
lehetett Cszrevenni rajta. 
Tanulsagok, kovetkeztetksek, kCrdCsek az uggyel 
kapcsolatban: 
Mit ernek az esem6nykonyvek, ha azzal nem 
foglalkoznak Crdemben az arra felhatalmazottak? 
MiCrt kell megvhia  hihyossagok megszuntetesevel 
azt a pillanatot, amikor m k  ,,betelik a pohar", Cs a 
vonatr61 lejk a gkp? Ez a jovo litja? 
Mit kell mCg tenniink, hogy javuljanak mar vCgre a 
miiszaki allapotok? 
Kedvenc fijsiigomban a V.H.-ban olvastam, a gkpkszeti 
szakigazgatdsbg vezetojCto1, hogy ,,minden 
mozdonyt le kellene cser61nic'. Tudom, tudjuk, hogy 
erre most nincs lehetoseg, de az utasithsok betartisa a 
mozdonyvezeto kotelessege, az utasitbokban rogzitett 
feltetelek megteremtese viszont a munkaltato feladata, 
mar csak azkrt is, mert a szabalyokat 6 irja elo. 
Valtozhsok egyelore nincsenek, maradnak az 
esemdnykonyvek, lejkbok, bejirbok, felelossCgre 
vonrisok. Egyszerubb lenne a feltetelekkel szinkronba 
hozni az elvarbokat, ha az elvi~rhsok m k  regen meg- 
vannak, a feltkteleket itt az ideje most megteremteni. 

Ha ez nem sikerul, akkor ,,Jelentem a GF-nek, hogy 
nevezett vontat6jhrmii. .." 
Valaki egyszer majd csak megunja. Ne viirjuk meg, 
hogy ez a valaki az utas legyen. 

Kiss L. 

(Lapziirta utAn erkezett: a V43-1302 psz. mozdony 
mar jirmujavitoban van.) 
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Az esszeru emberi cselekedetek, atlepve 
bizonyos hatarokat, konnyen irracion6lissa 
valnak. Ezek a hatarok lehetnek idobeliek, ha pl. 
valami tul sokaig tart, mar idoszeriitlen, de 
mkgsem akar veget Crni. Esetleg ttil sokan valnak 
a cselekedet alanyaiva, akkr olyanok is, akik 
abban nern Crintettek. Elofordulhat az is, hogy 
erdektelenseg miatt lesz, az unos-untalan 
ismetelgetett dolog nevetseges. 

Mits egyebek mellett a fentiek miatt sem ertem 
a MAV Rt. vezetoinek tetteit. Azt gondolnam, 
Magyarorszag legnagyobb hllami vallalathnak top 
menedzserei - mar csak feltetelezett kepessegeik 
folytan is - ismerik a racionalitas es az 
irracionalitas kozotti keskeny mezsgyet. De 
minduntalan csalatkoznom kell. 

Most itt vannak B. G. - feltdtelezhetoen dr. 
Bajnai Gabor vezerigazgato-helyettes 6r - ujabb 
irasai (Vasutas Hirlap 111. 20, illetve IV. 17.). 
,,Hallgatnak" 6s ,,Csak a penz kell a MAV-tol" 
cimmel az iro a Vasutas 0nkentes K6lcsonos 
Kiegeszito Onsegelyezo Penztar (NEM 
EGESZSEG ES NEM NYUGD~JPENZTAR) 
kapcshn ismet ,,foglalkozik" a szakszervezetek- 
kel, koztiik a MOSZ-szal is. 

Nezziik a tenyeket! 
A Mozdonyvezetok Lapjaban 2000. ev vege 

felt megjelent SZ. A. f3mozdonyvezeto irasa, aki 
egy halozati hiresztelesre ircinyitotta rh kollCgai 
figyelmet. Nevezetesen arra, hogy egy furcsa 
ingatlanvasarlasi iigyrol es bizonyos gyanus 
penzaram1~sr61 sz61o hirek felvetik annak 
lehetaseget, hogy a VOKKOP a VDSZSZ 
mukodeset finanszirozza. A MOSZ lapja - mint 
minden esetben, ha a Mozdonyvezetok Szak- 
szervezete tagjainak erdekerol van sz6 - az irist 
kozreadta. Biztunk abban, hogy tagjaink megkrtik 
SZ. A. aggodalmat, es aszerint cselekednek. A 
penztar iigyvezetoje valaszolt az irbra, bar az 
allitasokat tetelesen nern cafolta. Levele egy 
kesobbi MOSZ lapban megjelent. Ezt az iigyet 
tehat a magunk rCszerdl lezartuk. 

nem vett rkszt - biu megtehette volna - a 
VOKKOP testiileteinek munkajaban. Ettol kezdve 
azonban dr. Bajnai 6rnak olyannyira kedvence lett 
a tema, hogy VET-rol VET-re hjra 6s ujra cithlta 
az 6nsegClyezo pCnztrir ugyeit, megpr6balva ezzel 
visszavdgni az ot folyamatosan tamadb VDSZSZ- 
nek. Mivel az irdekegyezteto forumon - mix csak 
azert is, mert ez nern oda tartozo tema - nern ert el 
eredmenyt, megjelentette a ,,Hallgatnak" c. irkat. 

Hovi is jutott el ebben a MAV Rt. 
vezerigazgato-helyettese? 

Oda, hogy ,,a Mozdonyvezetok Szakszervezete 
vezetoi elengedik a fiiliik mellett a tagsag soraibol 
Crkez~ - az onsegilyezo penztirral kapcsolatos - 
moral is felvetCseket." 

Nos, mi az egyetlen hozzhnk erkezo ,,moralis 
felvetestc' azaz SZ. A. levelet tagjaink okulitsara - 
lapunkban kozreadtuk. 

Tudomasunk szerint a tovhbbiakban csak B. G. 
,,forszirozta" a VOKKOP koriili iigyeket, mar 
pedig o soha nern volt a MOSZ tagja, es VSZ, 
majd VDSZSZ tagshgiit (ez azert erdekes! ! !) 
pedig mhr megsziintette. 

De mi is az ismCtelgetCsen kiviil az irracionalis 
ebben a tortenetben? 

Az, hogy a MAV Rt. egyik vezetoje a 
Mozdonyvezetok Szakszervezetere probalja 
haritani a felelosseget a VOKKOP szerinte 
moralisan megkCrdojelezheto mukodCseert akkor, 
amikor o tudja a legjobban, hogy nekiink ehhez a 
pknztarhoz nern volt, es a mai napig sincs semmi 
koziink. Teszi ezt attbl figgetleni.il, hogy az 
ijnsegClyez6 penztarral a MAV Rt. szerzodott a 
tagdij Btvallalasiirbl 6s nern mi! Akkor is, es most 
is koztudott volt a penzthr ,,specialitasa", a 
reprezentativ szakszervezeti tagok es mas 
munkaviillalok kozotti megkiilonboztetes. A 
VOKKOP finanszirozasa, azaz a MAV Rt-vel 
valo szerzodeskotese pedig soha nern volt 
,,sztrajkkkiSveteICs"! Legaliibbis a Mozdony- 
vezetok Szakszervezete nern tud err01 ! 

VezCrigazgat6-helyettes ur buveszkedese 
termeszetesen Crtheto. 

B. G.-t viszont ugy tiinik, csak ekkor kezdte A MAV Rt. nem tud, vagy nem akar a VDSZSZ 
izgatni a penztar koriili helyzet. Egeszen addig, a altal alapitott penztar ellen fellepni. Azt suttogjak 
MAV Rt, mint munkiiltat6i' tag, semmifkle az Andritssy ut komy&k6n, hogy felnek Gasko 
figyelmet nem forditott a pCnztBr mfik(jdestre, Istvan urtdI, aki a MAV Rt. Feliigyelo Bizottsaga 
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tagjakent mar eddig is sok kellemetlenseget 
okozott a MAV Rt. vezetoinek bizonyos gyaniis 
iigy letek kapcsan. Egyszeriibbnek tiinhetett B. G. 
szamira, hogy a MOSZ-t is belekeverje a MAV 
Rt. - a VDSZSZ - 6s a VOKKOP ,,szerelmi 
hhromsz6gCbe". Nem sikeriilt. 

Az onsegelyezo pCnzkirral kapcsolatos fobia 
immhr nem csak esszerutlenne, hanem 
tragikomikussh is valt. 

Ha dr. Bajnai Ghbor umak problkmaja van a 
VOKKOP muk~dCsCve1, a koltskgek felhasz- 
nalasaval, a tenyleg peldatlan kilepksi dij 
megszab~aval, a vezeto testiiletek osszet6telCvel 

akkor kirem, ne irogasson ujsagcikkeket, hanem 
mint a MAV Rt. vezethje, intezkedjen! A MOSZ- 
t pedig ez iigyben legyen szives elfelejteni! 

Apavari Jozsef 

A cikk megirhsa ut6n drkezett hirek szerint dr. 
Bajnai Gabor vezCrigazgat6-helyettes ur a 
VOKKOP testiileti iilCsCn Ggy nyilatkozott, hogy 
az emlitett cikkeket nem, mint a MAV Rt. 
vezetoje, es kepviseloje, hanem mint maganember 
irta. (Hmmmm.) 

A Mozdonyvezet6k Szakszervezete 
minden Bvben megrendezi a 

Mozdonyvezet6i Orsz&gos Talalkozojat 
(rkgebben: MOSZ -Kupa Vasutasnap). 

Az egBsz hktvkgbt betolto" 
esemdnysorozat alatt keriil sor a 

mozdonyvezetbi kispalyhs labdarGg6 
bajnoksaganak dijntojkre, valamint sok 
mhs - a kollbgainkat 6s csalddtagjaikat 

szbrakoztat6 - rendezvenyre. 

NE FELEDD! AZ EVEZRED ELSO 
MOZDONYVEZETOK ORSZAGOS 

T A L A L K O Z ~ J ~ A K  LEHETSZ 
A R~SZTVEVOJE 

2001. &IUS 14 - 1 5 - ~ ~  
N Y ~ R E G Y H ~ A N !  

Tisztelt Kolldna! 
Figyeld, 6s terveztesd a munkaido- 

beosztasodat ugy, hogy talalkozhassunk 
NyiregyhMn veled 6s csalitdoddal! 
Jelentkezz a tagcsoportvezetodnC1! 

Mi hivunk 6 varunk! 

- - 
S Z O L G A L T A T A S !  

A Mozdonyvezetok Szakszervezete - a testiiletek dontkseinek drtelmkben - tovhbb boviti a tagjai szhmka 
nyujtott szolgaltatAsok korCt. Ezek soraban az elkovetkezij h6napokban kedvezo kockftzati 6s Cletbiztositiist, 
valamint elonyos Westel mobiltelefon-szolgaItatAst kinalunk tagjainknak. A r6szletekrol a Mozdonyvezetok 
Szakszervezete majus 3-i KiildottkozgyulCsCn taj6koztatjuk a delegaltakat, ami utan az Crdeklodok a tagcsoporti 
tisztsCgviseloknC1 thjkkoz6dhatnak az ig6nybevCtel lehetos6geiro1, Cs annak tagdfj vonzntair61. 

Apavki J6zsef 
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200 1. marcius 8-an Budapest Nyugati palyaudvaron 
bem~~tattiik az ujsagiroknak 6s az trdeklodoknek a 
MAV-nal tesztelesen lCvo FS E492 004 psz-ri villamos- 
mozdonyt. Mi, mozdonyvezetok nern is tudtunk a 
dologrol. ~n akkor dppen szolgilatban voltam. A 2069 
sz. vonattal jtiftam be a Nyugati pklyaudvarra, 6s a 
bejhrati jelzonel Alltam, amikor a mellettem lev6 
bejirati jelzonel megallt az olasz csoda. Az elso 
meglepetesembol felocsudva, . kivulrol rogton 
szemugyre vettem a gCpet. Legelso pillantbom a 
festesre, valamint a forgoviizra esett. A kerekabroncson 
vastagon dl t  a rozsda. Gondoltam, hogy ezt a gCpet 
alaposabban rneg kell nCmem. 1 1.50 6rakor vegeztem, 
es miutan a kCt fordulo kozott 30 perc idom volt, a 
csarnok 10. vaganyon a116 gCpet elmentem megnezni. 
Akkor deriilt ki, hogy a bemutato csak 10.00-to1 12.00 
oraig tart, az bjsagiroknak Cs a TV-seknek sz6lt, Cs 
csak nehany mozdonyvezeto jutott fel rA, akik 
vCletlenul j&ak arra. Mindossze 10 perc allt rendel- 
kezisemre, hogy egy gyors szemrevCtelekst tartsak. 

Odamentem a vezetoa11ison lev6 illethkeshez, 
bemutatkoztarn, es kCrtem, hogy engedje rneg meg- 
tekinteni a gepteret. Azt a valaszt adta, hogy szi, sem 
lehet rda, mar mennek el, 10.00 ora 6ta lett volna 
lehetosigem megnemi, ha nagyon akartam volna. 
DicsekvQ nClkiil allithatom, hogy a MAV Rt-nC1 
mukijdo (6s a mar nern mukodo) Bsszes villamos- 
mozdonyon utaztam, nern egyszer uj gkpek gyki 
probajhn vettem rCszt, mint mozdonyvezeto, de ilyen 
visszautasitbban mCg nem volt reszem. ~ n ,  mint a 
MAV Rt. mozdonyvezetoje, csuph szakmai szem- 
pontb61 szerettem volna megnCmi, de azt is meg- 
tagadtak. 

Meglepo, hogy pont azok az emberek nem nCzhetik 
meg, akik ezzel fognak dolgozni, ha a MAV Rt. meg- 
vbirolja. Ez a bemutati, nern volt a mozdonyvezetok 
korCben elhiresztelve, mi nern is hdtunk rola, hogy el 
lehet menni megnezni. ~ g y  Iatszik, hogy ez valami 
titkos bemutat6 volt. 

A Vasutas Hirlapban Juhbz Gyula gCpCszeti 
szakigazgato ur nyilatkozott az olasz mozdonyok 
beszerzesenek IehetosCgCrol. ,,Tavaly allapodtunk rneg 
az olasz vasutakkal, hogy egy nhluk mCg nern hasznilt 
villanymozdony tipust kipr6bilunk. Februh v@Cn 
krkezett Magyarorsdgra az E492-es sorozat& 004-es 
pAlyasz6mu villanymozdony. Hhom h6napos tesztelbs 
utan dontjuk el, hogy vhhrolunk-e belole, vagy sem." 

Ut6lag egy par gondolatot azCrt rneg kivanok 
.jegyezni. 
- A kii~so festese nern felel rneg a MAV ~ t .  

szabvanyainak. 

- A mozdony vezetaBllba elter a magyar gepeketol, 
baloldalon talalhato. 

- A gCp gyhritiblija szerint ezt a gdpet 1986-ban 
gyartoW. 

- LehetsCges, hogy egy kilomCtert sem futott, de akrt  
mCgis csak 13 Cves gCp. 

- Az, hogy az olasz vasut ezt nern viskolta meg, 
gondolom nern vCletlen. 
Miutan a Nyugati palyaudvaron nern sikeriilt 

alaposan megnkznem, nern volt nyugtom, i s  a 
megfelelo engedklyek beszerzese u t h  menetkozben 
szereztem tapasztalatot a mozdonyrdl. Az alhbbiakban 
leirtak a szemClyes vClemCnyem, lehet, hogy m b  . 
mozdonyvezetok mhskkppen Iritjak. ~sszehason- 
litkom a V43-2000-es sorozatu Cs az E492-004 
mozdonyra vonatkozik. 
- a vezetoasztal kialakitasa esztbtikailag, b attekint- 

hetosCg szempontjhb61 eltg j6, 
- a vezeta~llb nem huzatos, 6s csendes, 
- a g6ptCr gepCszeti berendeksei burkoltak, hasonloan 

a V63-as mozdonyok6hoz, 
- a muszerek elhe1yezCs.e j6, a vilagitis kituno, 
- a mozdony rug6zisa elfogadhato, 
- szokatlan a vezeta6115s balaldalon torteno 

elhelyezkse, 
- hihyzik a napvkdii roletta, a visszapillanto tiikor 6s a 

hiitoszekrCny, 
- nincs a jhrmii felszerelve radi6val Cslvagy 

mobiltelefonnal, 
- forditott alliisban mukodik a fekberendezb, (arnikor 

a D szelep fCkez, a mozdonyon lev0 old), 
- a vezetb8llis klimaberendezCsCnek hofokszabalyo- 

&a nern jb, 
- a vezetobllh szCk csak ideiglenes, 
- fekeks ut6n a vonatot nehezen tolti fel a fekezo- 

szelep levegovel, 
- hihyzik a biztonshgot jelenta berendezes az egy- 

szemClyes kiszolgalhhoz (EEVb vagy EVM- 120, 
1601, 

- gyorsulba ( 0-50 kmlh-ig) messze elmarad a V43-tbl, 
- kilomCter6ra-szalag eltir a ,,Haler4'-tol, melyet a 

MAV hasmid, 
- a forg6v6.z hangja messze elmarad a megszokott V43- 

t61, mivel egyedi hajthu, 
- nern biztonsagos a 2 db akkutiilto, 
- a mozdonyvez6rlCs hamkorei 24 V-osak, nalunk 

ilyen villamosmozdony nincs (M41, V43, V46, V63 
gdpeken 72 V), 

- nern olyan univedlis a gCp, mint a V43-as (szemkly- 
teher vonat), 



-- 1 Vd+nyem szerint a 
'magya i p r  tud~tt vokna 
a -br klivetelmdnyeinek 
hagfe~elb mozdonyt 
phmi (lehet, hogy 
&mivet drMbbarl, de 
&&s csak hazai gya- 
&by), 6s q aIkatr6sz 
4tBnp5tlk is biztositva 
btt volna. 

160 kmk. 
Gikkmgnel nem 

szer4t.aLk senkit sem 

- a ffizoltb bwendds  ;e@w h o n l d  az M62-es 
kijzpnti tb l t4  Wra;Sld&ez. 
ilsszegezve: ha a M ~ V  Rt. a rnozdaq 

r n e ~ ~ l h s a  rneltllett dant, Mr&s, how a alkatr6sz 
uthp6tlb b i h a  lesz-e;, m&& a szlSlcs6gm kt- 
d&it& k ~ ~ i  [f~sE89, biztaw+@ b n w k ; , ?  
Mivel kii scmmatk61 van nemt tsdm rneg6ri-e a 
a a~ Rf-mk? %It r& @l& hogy a kis d a d -  
s z h ~ b q ~  b m t f  g&yk nern v d b k  hasszii tldek, 
hiAba volt& m&i&W Olf 42, M6 I, MS3). 

Gad1 J h s  
firnozdonyyezet6 

Bp. hzaki G6pbzeti Fanliksig 

A Mozdonpz&dk &&mwefg m& &,gp m& tlr~ ~iymd mrdl tcjjkkcnd&f~$ mMgvi e~ie&mb 
sorozatba lPaz&. T&t& e ~ t  a&, ~t a M&- T & I ' D F + @ ~ ~  valamint a 

nevezetesen, a MII: 118 # (3) bek. sge~inti I2 d r h  leghsszabb q i  mmkktlir&-MMd 

K. L. 



m a  - BVES FBNNALLASAT ONNBPELTB A VSLF 
(VSLP = S V A F ~  & ~ O S ~ Q W Y F ? # Z P T ~ K  SZAKSZER VEZBTE) 

200 1 . mar~ius 24-6n iirtn"pe1te fa~all&& 1 00, e.lle&~, hogy a svajci vasutak minlakdpei, mis eurupai 
kvfordul6j&t a Svhjci M o z d a n y ~ ~ ~ & k  S & m w @  vwtaknak, a VSLF problkmii nagyon is hasonl6ak a 
(VSLF), meIyraI a svhjci ak&@~r:&-@ f " o & ~ ~ O b q  mbbi ~ r 6 p a i  mozdonyveat&s&z~.mezet g0ndjaiho.z. 
Be~nben megrendezett jmbilewmi Irongexsmgan A szemdly 6s &herforgalom egy Cvvel korhbbi 
emldkeztt meg. divizi6nAlba, eey teljesen elhibrizatt szemklyzetpolitikiit 

A Kiaga8 S Z ~ V O ~ ~ ~ U  iinnepi rendezvknyen tobb e&m&yezefi. Az elmG]t nyoIc 6v sorb  600 
magas rangu bel- 6s kill&ldi politlkus, vasliti, valamint mozdonyvezet6~ rnunk&ely Sziint meg, az SBB 
szahzervezeti vezet6 vett rdsd. A VSLF jubileumi elnbh6ge ugyanis ugy gmdolta, bogy s&tefiletek 
kongresszush felsz6lalt t6bbek koztitt, Klaus $&tvaasaa  miatt kevesebb szemdlyztre lesz sdks&g. 
Baumgartner ur, Bern ftjpolg&mestere, Thierry Lalive Aelmfjlt 6v ktjzp&+e amnbm i s m r d ~ s k  vUt, hogy 300 d Epinay ur, SBB (Sv4d Szbvetdgi Vasuhk) mozdonyvezetii hihnpik a szfib&ges l&b-hoz kBpest, 
Igazgat6tanhcsinak elnoke, Paul Blumenthal (u, al, melynek koVevefke*&ben az SBB vezethe arra 
SBB smmdl~f~rgalmi igmgd j% Per Umegmrd urz kCnyszefiilt, bogy idegen (n&met) mozdonyvezetfjket 
SB'-C'rgo igWaGja, 'am' R'PP fir, a CESI f o g l a ~ o ~ s o n  heneti jelleggel, a modony- (Eurhpai Faggetlen Staksnsr~ezetek Uni6ja) fiititksra, vezefBi i6~tsrdm reodelke&re fog allni, a svajci a DBB (Nkmet Kbzalkalmawtti Szbvets6g) EU murtkaerijfOn$sokMl. Az uGnkpzzks a szakszervaeti, kkpvisel6je, valamint MPnfred ScheIl h, az ALE 6s vasuti vezetak egvbehmgzi, velemknye szerint 
elniikeee, a GDL szijvetskgi elnSke. 

Az Eurcipai Autancim M~zdonyvezetti Szak- messze nem a kivhatos Wmben halad, sM egyre tbbb 

szervezetek s ~ * ~ ~ & ~ ~  (hhq kmben  ta*otta tvi Bktiv korban ikv6 svaJci mdmyvezet8 kdl6ga valik 
tavaszi iil&6t, igy term6 az ALE elnob6ge meg a v m b l  6 mhhol keres boId~pl&t. A vasut 
kiSiRtivel egyiifi - a vs kgekdnt volt jelen a S m h l e  &&In& is a b b  idqen @dfWdiI mozdony- 
j ubileumi iinnepsigen. ve&& alkalmmi, ,iiim&b$" de &k nem kapta 

Az iinnepi rendezvdnyen a Magyar mzdony- meg a sziskskges h&h&i h o d j ~ h k a t .  
vezetak s * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ G ~  ~ ( i ~ ~  L&&, a ~ 0 s ~  elnab, A VSLF eln8kinek szavait idCzve az SBB-n6I a 
valamint ~~~~a~ LhS&6, a MOSZ nemzetkazi mozdonyszemdlyzet l&ts&helyzete val6ban nagyon 

referense kkpvisekte. sulyos lehet. 
,,A I&Am helyat k&w&rof&lis. A IBtsz~imhiAny Theo Marty ur, a -VSLF elnljke iimepi besddben a ~l16ptt a %+ok A (teherforgalomrdl) a kSvetkez6ket emlit~tte m e  s ~ r v e z e W 1 :  h e l m  m4g &p1nil %. m W b h  A bbeli d~pohdl 

A VSLF 1876. februin 20-&I a svdjoi Henogen- Cgw finawM~) a mdgnYVmt& ~6~ hjeFttpett. 
buchseeben alakult meg a Svaci Mozdonyveztijk ez pntoa 28 m b e r f j o ~ t ~  A fw k o 1 l ~  k%dsr 
Egyesiiletkt kCpvisel6 2 1 mozdonyvezetovel. Meg- mk vanworn halad, ugy bg a .IrBS~t nem 
abpi&a ~dldak6~ii l  szolgalt mas m a g h v ~ u t a k  elqeenda mozdonyvezetta jdiiltet ~&ornokot )  ehhez az , 
mozdanyvezetfji s & h  is, akik a kkhbbiek folyamh ig+nyes h i v a a h ~ z .  A sam&lyforgalmi divizi6 ugy 
egy sajht - szakmai alapokon nyugv6 - saakszervezett6 gandolta, h ~ g y  az olcs5bb mozd~oywxtdk smlgblatba 
kovhcsolddtak Gssze. ~ l l i ~ v a l  mqpldja a probldrnBf a k&p&s szinvonala 

7933461 - 1957-ig a VSLF az 1919-ben rnegal&uft $em fog cstikkeni, $ye a m fgy t6rt#nt. L"z ex persze 
Svajci Vasutasok Szakszervezetkbe (SEW integrhlbdva m& rosszibb is, ndMny regiondk vonalon nem 1esz1lP.k 
m&ad%itt. Az Bvek folyamh a n b a n  e g y ~ ~ ~ v i  kkpesek rt rnenetiiendi kkin4l&@ fenn-i, 6s a 
vat, how hat&kony grdekvdde]em a modonyve&& szem6lyszhllithSi teljesitmdnyeket a kijzutakra, a2 
S&;ira csak egy autonbm mozdonyvez&fi aut6buszikemekre kknyszertilnek &er~lni." 
s x ~ e z e t  karetein lehe~~geS. & %&l&ul&ra AZ ihvlepi ~ o ~ ~ @ X @ S Z U S ~  kiv816 hangprkit6, titn~~iIL1 - 
1957. novemhr 26-bn kemlt sor, m i  ma rniisarrd egybek6t8ttg$.lavmso,ra&. 
fennall&u4c 100 Cv&re eml&zhebek, 

,,A VSLF haj6jhak megalakulzisa cita s&m vihart HUS& Lkzlilr, 
nemmtkizi referens kellett kiallnia. A d l  mindig a mozdonyszem6ly~t 

hdkony k6pviselete volt, amelyet soha nem tdvesEtettiink 
szem elfjl. A szakszewezet me&ePCisEt&e arz; 6 j i i a l q W t  
M v e t h  az atvenes dv&ben nagyon nehk volt 

VesAlyes sziklaaitonyok~n kellett hthaj6munk, a 
szakszmemt k d e t i  teljes s&mmibev&tel6tiil a smcihlis 
pastnerkhnti tdjes elimer& el6rksGg a kWinWz6 vas 
utaknal, es vkgul az SBB w d d i s e s  plner6vi vhlni." 

A VSLF az SBB-n61 alkalrnazott 4000 rnozdony- 
vezeto kereken egyharmadat, 1300 tagot tudhat mag%- 
nak, ks tagletszhma, ha nem is a kivinatos fikrnben, de 
allmd&an nbvekv6. Egyre tbbb mozdonyvezet& 6rti mg,  
hogy hatkkony Crdekkkpviselete csakis egy szak-mai 
alapkon nyugv6 saakszervezetben biztosithatci. Annak 
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A MOSZ JOGTANACSOSA VALASZOL 
A dunbtuli terseg gkpeszeti fanoks6gein dolgozh mozdonyvezetok az elkovetett kotelezettsCgszegessel 

aranyos buntetkst elfogadti&, ezt mutatja t6bb perm iigyben kotott egyezseg, illeive birbsiigi itelet. 
V-i GBpCszeti Fonoksegen 30 fa, a C-i G6pCszeti FonoksCgen 80 f6 ellen hozott munkhltatoi intezkedbt 

sebessegtIill6pCs miatt a joggyakorl6 gepeszeti fonok. 
Azert biintettkk meg a mozdonyvezetijket, mert az ecsi halalos baleset vizsgalata s o r b  kideriilt, hogy tulliptek 

a 15 kmh-s sebesskget Pannonhalma teglagyar iparvitgany k i a g e i  v&ltbnil. Ennel a valt6nal valoban volt 
figyelmezktii jel, de mivel biztositott valti, volt, ezkrt ide folosleges volt kitenni. A keresetlevkl beadha es a 
kirgyaltis kitiizese kozotti idoben le is szerelt6k a figyelmeztet~ jeleket. 

~ g y  gondolom, hogy az eset kapcsh le kell vonni a kovetkezteteseket mind a gdpeszeti, mind a forgalmi 
szakigazgatosag sszakembereinek, mind a mozdonyvezetii koll6ghak. 

Erre az esetre is igaz, hogy ha a mozdonyvezetot felel6ssCgre akarjak vonni, a sok utasitbb61 biztosan tal6lnak 
olyan pontot, amit alkalmazni lehet veliik szemben. 

Mindenesetre, erdemi perbe bocsiitkozhs eldtt sikeriilt egyezskget kotni, a mozdonyvezetok irhbeli figyel- 
meztetes 6s megrov6s buntetest kaptak, de anyagi hktrhny (balesetmentessdgi jutalom megvonha) nern erte bket. 

~rdekes per volt, amikor a menetrend-v8ltoz6s idosmkhban egy kollega otthon felejtette a szolgilati menet- 
rendkonyvet, es kihagyott egy megallot. 

A hivatalos menetrendkonyvbol dolgozott, de abban nern szerepelt az a bizonyos megi116, ek r t  nern dlt  meg. 
Ezert a vetsegdert hirom honapi idotartamra m b  munkakijrbe helyeids Cs 20 %-os bercsokkentes biintetkst 
kapott a mozdonyvezeto. 

A biintetest tul sulyosnak talaltuk, ezdrt keresettel fordultunk a munkaiigyi birbsiig fel&, 6s kdrtiik a buntetes 
enyhitbdt, vagy felftiggesztesbt. 

A per sorin hangs~ilyoztuk, hogy val6ban h i b h t t  abban a kollkga, hogy a szol@lati menetrendkonyvet otthon 
felejtette, de ezt a mulasztbt igyekezett potolni egyreszt azzal, hogy a MAV Rt. hivatalos menetrendjet 
haszndlta, mhrtszt a jegyvizsga16val is egyeztette a megallohelyek sorrendjdt. 

A bir6sig mCrsekelte felperes biinteteset 1 honap idotartarnra 10 %-os m6&u alapbCrcsBkkentesre, mivel 
figyelembe vette, hogy alperes hivatalos menetrendjeben nern szerepelt a kerdises megallbhely, igy az utzb- 
kozonseg szCles gtegei nern szereztek tudombt arrof, hogy annak a vonatnak ott rneg kellett volna allnia. A 
helyesbito hirdetmdny kifuggesztCs6nek idopontjit sem tudta a MAV Rt. bizonyitani. MCrlegelte tovzibba a 
birosag felperes hosszu MAV munkaviszonyit, amely alatt a munkavCgz6stt kifogk nern irte, 6s igy a 
fokozatosshg elvet is figyelembe vCve mellozte a m b  munkakijrbe helyeds joghathlyat, 6s csak a szemelyi 
alapbdret csokkentette felperesnek. 

Az itkletbe mindket ffl belenyugodott. 
~sszegzbsiil: az hibhhat, aki dolgozik de, hogy egyaltalh feleloss6gre vonj& 6s ha igen, milyen mertekben, 

az a MAV Rt-nel ligy Ihtszik att6l Egg, hogy kinek hol van a ,,vezetairllM"'a. 
Dr. Vagaday Ildiki, 
' jogtanicsos 

Karsicsony Szilsird 
Mbd@~@mflasl MUNKAKONYV 

cimii kiinyve 
'& 

@@@J&?@~&P 

A Munkakonyv a hasmos olvasmanyok kiize tartozik, mivel a munkavallaloi 1Ct legfontosabb 
kdrdbseire adja meg a viilaszt. 

- Miert keresnek keveiet a magyar munkav6llal6k, mikiizben hadmkban szinte mindennek vilhgpiaci 
&a van? 

- MiCrt nern lehetnek eredmenyesek a munkavallal6k egy6ni WI~& ! 

- Hogyan kerulhetnek a munkavallaldk val6di alkupozici6ba murkaerejiik 6rt4,kesit4sekor? 
- Miert Crdemes szakszervezeti tagnak lenni? 
- Hogyan valhat egy ~ Z . . k S ~ e ~ e z e t  a munkaltat6 egyenrangu partner&v&? 
- Mire jo a szakszervezeti tagdij? 
- Hogyan lehet valakibol sikeres erdekvedelmi tiszts&gvisel6? 

A MUNKAKONYV megrendelhetd a KKDSZ Kiad6tcil. 
Cim: 1088 Budapest, Puskin u. 4. Fax: 338-4274 E-mail: kkdsz@matavnet.hu 
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TUDJUK HANY ~ R A  VAN! 
Mozdonyvezetti ICtsAm Cs szolgiilti 6ra 2001. ev 2-3 h6 42 munkanap 

Szolgalat~ hely 

Bp Ferencvaros 

Bp cszak~ 

Szolnok 

Szekesfehervar 

GyBr 

Hatvan 

Miskolc 

Debrecen 

Nyiregyhaza 

Szeged 

BBkescsaba 

Szentes 

Pecs 

DornbbvAr 

Nagykan~zsa 

Szornbathely 

Celldornok 

Zalaegerszeg 

ZAhony 

Balassagyarrnat 

Vdsztej 

GSZl 

RV- k 

Halozat 

I 
- 

Lapja 
Dr. Borsik Jhos  ugyvezet6 alelnok, 
Diirnyei S z W d  ter. iigyv., Velkei B6la ter. ugyv. 
A szerkesztiis6g cime: 1145 Bp. Bacskai utca 11. 
Telefonlfax: 220-3822! 220-4561,221-2230,221-4026 
~ z e m i  telefon: 01-16-62101-18-40, 01-19-90,Ol-21-87 

IY Internet: http:llwww..extra.huImosz 

Atlagos 16ts&m 

365 

229 

295 

381 

242 

112 , 

475 

355 

226 

21 1 

162 

206 

1 74 

294 

179 

183 

179 

92 

138 

56 

55 

4357 

249 

4606 

C)sszes szolg;i;lat~ 
bra 

95327 
309 

62123 
317 

75406 
308 

98203 
312 

65325 
313 

30257 
312 

11 8920 
301 

921 24 
301 

581 99 
31 0 

56726 
312 

43334 
309 

57009 
321 

45881 
31 1 

74361 
307 

44466 
299 

45052 
296 

42581 
292 

24467 
305 

33675 
306 

15572 
312 

14467 
309 

1 129761 
307 

63714 
308 

1 193474 
307 

Kdtelezo bra 

308 

308 

308 

308 

308 

308 

308 

308 

308 

308 

308 

308 

308 

308 

308 

308 

308 

308 

308 

308 

308 

308 

308 

308 

Tlilbra 

1545 
5 

2254 
12 

1101 
4 

1729 
5 

1460 
7 

534 
6 

539 
1 

400 
1 

1377 
7 

1289 
7 

41 3 
3 

2697 
15 

775 
5 

1093 
5 

46 
0 
82 
1 
6 
0 

247 
3 

140 
1 

283 
6 
78 
2 

17589 
5 

501 
2 

18090 
5 

"Mlnusz" bra 

723 
2 

130 
1 

64 1 
3 

115 
0 

134 
1 

2 1 
0 

2584 
7 

1942 
6 

61 1 
3 

247 
1 

1 93 
1 

25 
0 
82 
1 

803 
3 

981 
7 

1671 
11 

21 09 
14 

368 
5 

102 
1 

14 
0 

47 
1 

13380 
4 

164 
1 

13543 
3 


