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SZ TRAJK U TA N
Megjelentek azok a sztrijksatisztikik,
amelyek szerint a mozdonyvezet6k im-
miir hetedik alkalommal kCnyszeriiltek a
nyom6sgyakorlis legkemenyebb eszko-
zehez ny(rlni.
A sztrijkok mindig eredm6nyesek vol-
ak, egyfel6l a szakma dsszetartozisa,
ereje, szolidaritisa, misfel6l az el6n
eredm6nyek miatt.
Ma mir nem szii&s6ges bizonygatni,
mire k6pes a mozdonyvezet6i kar.
A 86 6ris munkabeszijntetCs okai m6g
tavaly szeptemberre, okt6berre nyulnak
vissza. A UAV nt. iri vezetEse olym6don
igyekezett er6sit6st vinni a vez6r-
igazgat6sigi apparitusba, hogy folya-
matosan megszabadult nEhiny vezet6
munkatinlt6l, 6s visszahiva azokat,
akiket a koribbi vezetes bocsitott el. Az
igy kiad6dott vezet€s kezdte meg tirgya-
lisait az 1995. 6vi b6remel6sr6l, a kol-
lektiv szerz6d6s m6dositlsir6l.
Kdzben nilunk is viltozis kdvetkezett
be, hiszen N6meth lAszl6 - addigi iigy-
vezet6 aleln0k - infarkrust kapon, de
mir gy6gyuLisa kOzben jeleae, hogy
elfogadja a UAV Rt. vezet6s6nek ajinla-
tet. 6 len a vasirt g6p6szeti igazgat6ia.
A ,,vez6rkari" d0nt6s nyilv6nosan be
nem vallott egyik c6lja a MOSZ meg-
gyongit6se volt.
Mrir a bertirgyalisok sorin litszott, mi-
lyen nehezen 6rt sz6t egymissal a k6t
oldal, a vasirt vezet6se €s a szakszerve-
zetek k6pvisel6i. Ut6bbiakn{l kiilon
gond volt a Vasutasok Ftiggetlen Szak-
szervezeti Sz0vets6g6nek szerepl6se, hi-
szen a bulvirlapokon keresztiil inditott
rigalomhadiiraton kivtil rnissal nem v€-
tett€k esae magukat.
lgazAn e mlsik szaLszervezetre sem le-
hetett timaszkodni, hiszen a Vasirti Al-

kalmazottak Demokratikus Szovets6ge
dakit6lag soha nem tudott belesz6lni a
tirgyalisokba.
Maradt a h6rom reprezentativ szakszer-
vezet, akik egyiitt tudtak akkor is mfi-
kerdni, amikor a mozdonyvezet6k kere-
seti viszonyait6l volt hangos a sajt6 6s a
vAV nt. propagandija.
A b€rtirgyatisokon a korminy segits6-
g6t birta a MAV Rt. iri vezet6se m6g
abban is, hogy megfenyegettCk a vasuta-
sokat, ha sarijkba l6pnek, cs6kkentik
b6rajinlatukat.
V6giil a 36 6rls beielenten sztrijk alaa
megsziiletett a kompromisszum, de mir
akkor is a kollektiv szerz6d6s italakiti-
s6ra tett munkilat6i javaslatok borzoltik
igazin a kedClyeket.
A vasirt italakitisinak ielszavival olyan
m6rt&fl 6s l6pt&f viltoztatisra sziiletett
irlsos javaslat, ami m6g legrosszabb il-
mainkat is meghaladta. A csapisirinyok
a virakozisi id6t, a 30%-o5 6[szakp6t-
l6kot, a v6gkiel6git6s m6n6k€t, a mun-
kilat6 nagyobb d6nt6si szabadsigit c6-
Ioztik. V6gi.il is szakszervezeti javaslatra

a kollektiv szerz6des m6dositislr6l foly-
aton t^irgyalisok mircius 3l-ig meg-
hosszabbodak 6s csak kisebb m6dositi-
sok lwezet€sere keriilt sor.
Nem old6dtak meg a gondok, csak a
jegel6siik tort6nt meg.
Ol6lag folytat6dtak a tiirgyalisok febru-
irban €s mirciusban. Ezeken a vasirt
vezet6s6t hol a szem6lyiigyi f6osztily
megbizott vezet6je, hol a gazdasigi ve-
zerigazgat6-helyettes, n6ha maga a ve-
z1rigazgat6 k6pviselte. Id6r6l id6re
megjelent a strat6giai igazgat6 is (talur
sokan nem is tudnak ilyen poszt l6tez6-
s6r6l), aki a motivici6s - misk€nt ered-
m6ny6rdekelts6gi - rendszer elm6let6-

vel igencsak felkorbacsolta az indulato-
kat a szakszervezeti oldalon.
Azokon a napokon, amikor csak a jelzett
f6osztilyvezet6 es n6hiny koz6pvezet6
vett r6szt az egyeztetEsen, nulla volt a
hatekonyslg. Csak az id6nlet ktltott6k
le, de 6rdemben nem haladtunk.
Egy id6 utin az a furcsa k€pzetii'nk
timadt - a tirgyalisokba id6kozben
bekapcsol6d6 Apaviri J6zseffel -, hogy
a vasft vezet6se nem is t0rekszik meg-
illapodisra. igy volt ez akkor is, ha n6ha
meghtogatta a tirgyalisokat a vez6r-
igazgat6 ur, vagy valamelyik helyettese.
Mircius k0zepen mir igen gyanfs volt,
hogy ebb6l nem lesz megillapodis a
h6nap v6g6ig. Ez is tort€nt. A lenyegi
k6rdesekben tapodat nem mozdult a
munkilat6, d6nt6en fennano$a ok6be-
ri iavaslaait. S6t megjelent egy fulcsa
szeml€let a tiirgyal6teremben, miszerint
nem kotelez6 kollektiv szeu6dest kOtni, s
ha nincs, aktor a tow6ny {i:lhatalmazza a
munkilat6t a munkarend kialrkitisiin

Ma mAr tudiuk, hogy a vasirt vezet6i 6s
munkajogiszai szimira megjelent a
nagy kis6rt6s, irinltsunk kollektiv szer-
z6d6s n6lkiil, vezessiik be a motivici6s
rendszert, a srakszervezetek pedig ne
okoskodjanak.
A tirgyalisok hat€konyslg{t - t6l az
Enelmetlen javaslatokon - az is rontotta,
hogy mircius kdzep6t6l lizas el6k6szii-
letek folytak a vez6rigazgat6i kozvetlen
,,korm6.nyzisra". K6sziilt a hirhedt
1/ 1995. sz. utasitis a sziiks€ges mell6k-
letekkel, a munkaszerz6d6sek m6dositi-
slr6l hivatott Enesitessel. De gondolom
a teriileti igazgat6k meggy6z€se is fo-
lyamatban volt, hiszen veliik kivlntdk
v6grehaitani az int€zkedest.

ffolytatds a2. oldalon)
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Aprilis elsei€n beSllt a vasirt vezet6i tltal
kivint helyzet. Propagandahiboru koze-
pette megtort6nt a borit6kok felbontisa
(ebben reitezett - mint valami 6retts6gi
t6telsor - a mindent megoldani litsz6
vezerigazgat6i utasitiis).
Megkezd6dott a mozdonyvezet6k, a
vasutasok meggy6z6se arr6l, hogy mi-
lyen rendes ez a semmi ok, mert a
vez6rigazgat6 ur (ai6sigos) t0bbet, job-
bat biztosit, mint a hatilyos munkatOr-
v6nykonyv, csak in tessCk aliirni.
Es itt jOtt a meglepet€s. A vasirt vezetEse
aa hine, megoldota a feladvlnyt, fnnc-
ba a kollektiv szerz6d€ssel, a szalszerve-
zetekkel, kulonOsen azok vezet6ivel, itt
mi irlnyirunk. Nem tllak meg a vona-
tok, bebizonltottSk a ,,gazdlnak", mi-
lyen okosak 6s alAl6konyak. Az orom -

j6indulattal - egy napig tartott.
A vasutasok - de kiilon0sen a mozdony-
vezet6k - nem rirgtik ki maguk d6l a
sz6ket, mondv{n ez az, ezt. akartam m{r
r€g6tal
Pir nap eltelt6vel a torv€nys6rt6 vez€r-
igazgat6i uasitis olyan kaotikus helyze-
tet teremtett a munkahelyeken, hogy
m6g a dolog ki0tl6i is kEtelkedni kezd-
tek sajit Otletiik 6rdek6ben.
Nem haladtak az aliirisok, kozben
emelt6k a t6tet a mfszakp6dEknil, koz-
ben (vajon ki is?) r6szben k6szenl6ti
jellegfiv€ hirdette ki a mozdonyvezet6i
munkakon.
Neh6z helyzet alakult ki. Miutin a riga-
lomhadjint nyitinyak6nt megjelent a
k6z0s vez6rigazgat6i-eln0ki lev6l, foly-
atni kellett a t{rgyalAsokat. A hirom
szakszervezet egyeztetesen az immir
n6lkiil0zhetetlen sztrijk kezd6si id6-
pon$ir6l €s taralmir6l elhangzottak az
els6 javaslatok. V€giil a k6t tirsszakszer-
vezet elfogadta a MOSZ kiildottkozgyfi-
l6s6nek egyhangir hatdrozatit, iprilis
20-an 0.00 6rit6l a megAllapodls meg-
kot6s6ig tafi a szrejk.
Misodszor akkor csal6dhatott a MAv Rt.
vezet€se, amikor a kormlny nem mond-
a ki a kollektiv szerz6d6s fol0slegess6-
g6t, nem dicsCrte meg a vez6rigezget6i
utasitSst.
Az sem okozhatott tirl sok orOmet n6-
hiny vezet6nek, hogy a rendkiviili gyor-
sadggal kitflz0tt bir6sigi meghallgatls
ut6n - kozel hlrom6rls szllnetet kove-
t6en - a bir6sig jogszerfinek mondta ki
a sztrlikot. N6hiny nappal k6s6bb
ugyanigy jin a postis vez€rkar is, 6k is

szerett& volna jogelleneskfuit ldtni a
vasutas munkabesziintet€st.
Eliott a sarijk els6 6jszakija 6s az azt
kdvet6 nappal. A mozdonyvezet6k
egy0ntetfien vettek r6szt a sztreikban,
nem igy a misik k6t szalszervezethez
tanoz6 vasuas koll6g{k.
A MAV RL vezet6se mindent tirlharsogva

ielenteue be, hogy a sztrijkot a vasua-
sok tobbs6ge nem timogaga. M6g egy
bejelentEs tortent. FIa a sztrijk id6tarta-
ma el€ri a negyvennyolc 6rit, aklror a
,,j6s{gos" vez€rigazgat6 ur visszavonja
huminus ailnlattt a p6tl6kokat illet6en
6s mindent az Mt. szerint fizet a vasirt.
Plr 6ra elteltEvel ea a bejelent6st visz-
szavontSk.
A zsarolAsban * mint avaly 6sszel is -

csak k6t hibit lehet elkovehi, beielente-
ni 6s visszavonni.
Nem vitawa 6s nem tagadva a k6t misik
szakzervezet vezet6inek csal6doasigAt,
maradt az alapigazslg: vasutassztreik az,
amikor nem mennek a vonatok. Nem
mentek.

A munkabesziintetEs stabilidl6dott, frgy
mondtuk, beSllt a sztrljk. Jottek a bizat6
iizenetek faxon, teldonon, hogy tart-
sunk ki, ne enged;Unk. Ezt tettiik.
A MAv Rt. vezetese - tul azon, hogy
mElypontra iuttatta a munkaiigyi kap-
csolatokat - engedett. Sikertilt iri tirgya-
llstechnikival csi.it0rt0k, p€ntek, szom-
bat sorin szinte folyamatos tirgyalisok-
kd eljutni a megillaportisig, a kollektiv
szerz6d6s aliirtsiig.
Tanulsig mindannyiunk szlmira ad6-
dik. A MAV Rt. vezet6s€nek talin annyit,
hogy bfin0s k6nnydmfis€g lebecstlni a
munkaiigyi kapcsolatok jdent6s6g6t, a
kollektiv szerz6des m6dositisinf,l a leg-
er6sebb munkiscsoportot, a mozdony-
vezet6ket ilyen dunrin megtlmadni. Ki,
hogyan hasznositja a tanulsigokat, m6g
ebben az 6vben kidertlhet. Tddn mlr
novemberben.
Budopat, 1995. m6jus 2.

Dr. Bonik Jdnos
iigyvezet6 aleln0k

AZ ALE elntik6nek szolidaritdsi tdvirata:
Hom Gyula Amak, a Magyar Kdztd rcasdg l,lrhrbztere/n6l<6nek,
Dr Lotz Kdroly imak, a MagyarKdztdrsasdg KdzlekdCsr, Hirkdzl4si
6s Vkfigyi Minrszterdnek,
Kdlnokt Kis Sdn&r trnak, a UAV n ElnikCnek, yalamiht
Rigd Zortrdn tlmak, a tWAVnt Vezdrfgazgat6idnak

Tdrgy: Az 1995 Cprflis 20-ln kezdfidd hatCroatlan fe/O szffi/k

Nagyon fsztelt Mrhiszterelndk, Kdzlekeddsi llinisztec
Eln6k 6s Vez0ngazgatf 0r/
Az Eur6pai Auton6m Mozdonyvezet6 Szakszervezetek (ALE) tagszervezete, a
Mozdonyvezet6k Szakszervezete (MOSZ)a mai napon kcizohe, hogy d6nt6s-
hoz6 testUlete a t6rgyban megnevezett sztr6jkint6zked6sr6l hal6rozott.
Ez a sAr6jkd6nt6s arra a t6nyre 6piil, hogy a munkaad6 hat6rozottan megta-
gadta a kor6bban fenn6ll6 Kollehfv Szerz6d6s tovdbbi meghosszabbft6s6t.
Ezen munkAltat6i int6zked6shez az 6rdekelt szakszervezetek - kUl6ndsk6ppen
tagszakszervezetUnk a MOSZ- nem tudja hozz6j6rul6s6t adniaz6rl, mert ezEk
az int6zked6sek egy6rtelmOen az egyot6rt6si jogok gyakorHsenak csorbftAs6t
jelentik a munkaad6valszemben, ennek kiilon6sk6ppen sz6ci6lis 6s munkajogi
k6rd6sekben vannak jelent6keny h6tr6nyos kcivetkezm6nyei.
Az ALE tagszakszervezetei kinyilv6nftjAk a k6vetel6sekkel, kiildnosk6ppen a
magyar mozdonyvezet6k kovetel6seivel szolidarit5sukat.
Kdszonettelvenn6nk ha Onok, kill6nosen a neh6z magyar gazdasAgi helyzetre
val6 tekintettel, - a munkab6ke 6rdek6ben -, a szakszervezetskkel 0jra t6rgya-
l6sba bocs6tkozn6nak 6s minden 6rintett sz6m6ra elfogadhat6 eredm6ny el6r6-
s6t t0zn6k ki c6lul.
FranHurt /995 Cprilis 19.

Badtf Odvdzlettcl:
*heltr azALEelndkesk



Mozdonyvezet6k

Amikor 1989-ben a mozdonyvezet6i  tagozal
sztriikra k6sz0ll, a Vasulasok SzakszervEzet6'
nek iOtitk{ra mAr kiszorult a t6rgyalAsokb6l, b{'
tortalan k6zvetlt6si kis6rletei 6s tart6zkodAsa a
sztrAikt6l, hile16nEk elvEszl6s6vel jArt. A VSZ
nem i6mogatta a sztrAjkot, hiszen ha nem siker0l,
akkor rd lehet logni a forr6lej0 mozdonyvezel6k'
re, ha siker0l, akkor k6z6E a siker, Nem vAlhatoll
k6z0s 6lm6nny6 mAr csak az6rl Eem, merl a
sztrAjk6lm6nyt Eemmivel nem lehEt p6tolni, az
elsdt pedig k0lonOsen nem.
Az 1 990 m {lusAban msglanoil kong resszus el6lt
sorra alakultak a VSZ-en beliil a tagozalok, a
mozdonyvezet6k mintAjAra.
A mozdonyvezelOk kozdtt - vid6ken is, Pesten is
- egyre inkdbb lAtszotl az elszakaddsi torekv6s
akir rigy is, hogy egyeilen f0t6hAzban is megala'
kulhat az 6nill6 szakszeruezet. Ne feledi0k, ek'
kor mAr l6tezett  a VDSZSZ (1989, szeptember
30-dn alakult). Akkor rlgy l6ttuk, hiba volna sz6t'
tagolni a csopoilot, meg kell v6rni a kongtesz'
szirst. M egkls6relj0nk egy olyan alapszabAlyl ki'
alakftani, amely szerint a VSZ sz6vets6gi jelleg'
qel m0kOdik. DE akkor ez a szakszervezel k6pte'
ien volt a vdltoztatlsra. A hosszti, egyszem6iyes
uralom megtette a hatAsdt, kialakult a leheletlen'
s6gi nyomat6k. Semminem v{ltozott. Azaz m69-
sem. Rosszabbodott, Atalak116 kls6rleteink ellen'
s0lyozdsAra megvllasztott{k az eladdig teljesen
es6lytelen Papp Pilt, aki a l6titkAr bels6, bizalmi
embere voll.
M6g tort6nt n6hdny formAlis egyeztet6s, de az
vilAgosan letszott, hogy a mozdonyvezet6k 6r'
dekv6delmi helyzete nem lavulhat. D0nteni kel'
lelt. Az a csit'rtds, hogy vArjunk a kongresszusig,
teljes kudarcol jelentell.
Donteni pedig csak felel6ss6ggel lehet. Akkor is,
most is, itthon is, k0lf6ldon is igen gyakori hiba
voll a szakszsrvezet szervez6d6sekn6l, hogy n6'
hinyan gyorsan megalakitiik a szervezolet (nA'
lunk 1 0 f6 is elegend6) 6s ut{na azl verjek, h0gy
dtl6pienek a 169ib6l. lgy alakulhat ki a legrosz'
szabb eredm6ny, a fele ilt, a fele ott.
A dont6st teh6t azokra kell bfzni (ez mdskor is
bevrilt), akik 6rdekeiknek v6delm6ben szervez6'
dik az [j 6rdekv6delmi szervezet.
1 990 nyardn k6t nagyon fonlos esem6ny tort6nl,
Egy16szt ki kellett mondani a VSZ kongresszus
kudarcdt, m6sfe16l egyenk6nt 6s irdsban m,eg
kellett k6rdezni a mozdonyvezet6kel, akarnak-e
t1j szakszervezetet l6trehozni, vagy inkibb ma'
radnak a 169iben,

KdszdnetnyilvdnftSs
A Mozdonyvezet6k Szakszerve-
zete ezvton fejezi ki koszonet6t
mindazoknak a szakszeveze-
teknek f,s mag6nszem6lyeknek,
akik t6mogatthk a mozdonyve-
zet6k 6s a hozzi$fu csatlakoz6
vasutasok sztrilkjix, amelyet a
kollektiv szerz6d6s l6t66rt folv-
tattak.

Mozdonyv aet6k Sznkserv a*e
IgWv6 bizottsdgc
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VISSZATEKINTES
A k6zel hatezer nyilatkozalot akkor f6nym{soltuk,
amikor a VSZ elnoks6ge azon kesergetl, hogy mi'
lyen 6rtetlenek ezek a mozdonyvezet6k. Ugy 6rkez'
tek vissza az kAsos vdlaszok, hogy a lagozat k0l'
d6ttk6zgy0l6s6n tudtuk csak az 0sszesz6mlAlAgt
elv6gezni. El6v0lhelellen 6rdemeket szorzell ill a
VSZ egyik akkori alelnoke (P. Gy,), aki hosszan 6s
nag yon rosszu | 6rve lt az egys6g m elleil, A h osszan'
tart6 sz6noklat id6t biztosftott az 6sszesz{m ol6sra,
tartalma pedig meggy6zte a k6lked6kel,
A vissza6rkezett 4400 vAlaszb6l 41 00 igen16 voll,
a t6bbi nemleges, P6lda n6lkili ar{nyban akarlAk
az 0i, 6n6l16 szakszsrvezelel.
1990. augusztus 23-6n megalakult a Mozdony-
vezet6k Szakszervezele, elnok Sipos J6zsel
mozdonyvezet6 lelt, 0gyvezet6 aleln6kdk N6-
meth Ldszl6 6s dr. Borsik J{nos,
A megalakul6s utin a VSZ akkori elnoke lehiva'
lott benniinkel 6s k6z6lte, szedi0k a c6km6kot 6s
menj0nk az 6p0letb6l. V6g0l az6rt sikedlt b6k6'
ben elvllnunk, mert megegyezl0nk a felt6le lek-
ben. M69 k6t h6napig belolyhat a tagdij a VSZ'
hez, hiszen saj i t  p6nzugyi rendszerunket csak
novembet 1- j6n tudtuk indi tani .
A k6t aleln6k addig megkapta kotdbbi fizet6s6l, s6l
ardnyosan a tizenharmad ik havi b6rt is, De 16ny, ami
t6ny, sgy h6napig sz6 szerint nem volt irodink.
llyen k0r0lm6nyek ut{n l6pt0nk be az 6szilirgyald-
sokba, ahol a tohamosan csokken6 ttjl6rdkb6l fel'
szabadu16 o6nzeket kivAntuk alapb6resileni. Az
egyeztet6s sikertelen volt 6s 1 991 , januir 2-6n meg-
tartottuk a M 0SZ els6 onA116 sztrijkjAt, sikerrel,
Az addig halAlos ellens6gk6nt egymds ut6n k0z-
d6 VSZ 6s VDSZSZ elnokei (Papp Pi l ,  Gask6
lstvin) hirlelen sgy gy6k6nyre kerlhek 6s szidtAk
a mozdonyvezel6kst, Tahn m6r akkor is volt egy
szornyU gyan0juk, hitha egyed0l nem tudndnak
sztr6jkolni. Az elm0lt ot 6v nem hozoll cilolatol,
Az 1 992-ben 6s 1 993-ban tartott sztr6jkok mir lris'
sebb kelt0ek, ugyancsak szdmos lanulsdggal. Az
els6n6l 6t szakszervezel logoll ossze 6s a vasuta'
sok nagy megnyugvdsira egy0tt sztrdjkottak,
A mAsodikn{l n6gyen maradtunk, hiszen a VSZ
akkori elnokei (aki ma az MSZP parlamenti k6p-
visel6ie) elArulta a vasutassdgot, a szakszerve-
zeteket. K0l6n alkul kot6tt a kozleked6si minisz'
terrel, de 16lelm6t 6s aggodalmit a M agyar Nem'
zet egyik irAsa az6rl kifejezle.
Ennek 16nyege az volt, hogy j6, j6, megkdtOll0k
a paktumot, mosl az a k6rd6sl, mit sz6lnak hozzd
a mozdonyvezet6k. A v{lasz nem k6setl.
K6zben 1992 iril iusdban hat{lyba 16pett az 0j
l'|unkatorv6nyk6nyv, melynek alapjdn a szak-
szervezetekel k6t nagy csoportra oszlotlAk, rep.
rezentativokra 6s nsm reprozenlalivokra. Hogy ki
hovA ker0l, az az 1993-ban rendezell uzemi ta-
n6cs vAlaszt{sok eredm6ny6t6lf 0ggolt tJgy, hogy
a szakmai reptezentativilds alapjAn egy6bk6nl
sem voll k6rd6ses a stAlusza,
Fontos 6s lelent6s a lJ0SZ kilf6lditestv6rszer'
vezeleivel 6s a kozds szovets69gel kialakiloll 6s
fejl6d6 kapcsolata, ugyanez belfoldon az aulo-
n6m szakszervszetekkel.
M69 az els6 alapszabAlyban szerepelletl0k egy
f6l 6vig, hogy sz6vets6gel ajlnlunk a VSZ-nek,
melynek kett6s c6lja volt. Egyfel6l, m69 mindig el
tudtunk volna k6pzelni egy szovets6gel a lehel6

legnagyobb ondll6sAggal, mAsfe16l meg kelletl
teremtenia M0SZ kdr0lib6k6t. A mdsodik eike'
rr)lt, Nem Alltunk be egyik gy0jl6 szakqzervezel
(VSZ, VDSZSZ) mdg6 sem, ellenkez6s0k, fintor-
oisuk ellen6re az6la eem tudlak mil kezdeni a
il OSZ ielen 1616vel, l6tez6e6vel,
A k6zel 100%-oe azervezella6g, a kiceiny, de
hatCkony apparAtue, a test0lelek munk6ia 6s
egymdshoz val6 viszonya bizlosllolla a szorve.
zeti 6nAll6sAgot, ered m6nyess6gel,
Legut6bb azonban k6nylelenek vottunk n6h6ny
tapasztalatot levonni a 16rgyal6sok menel6b6l, a
sztrdjk lefolydsdb6l.
T6ny, hogy els6sorban csak magunkra szAmfiha'
tunk a harcok legkem6nyebb id6szak6ban, de
minket terhelaz a lelel6ss6g is, hogy a t6bbiek6rl
is tegylnk valamit. Ezt 6k is ludjAk.
Eudapesl' 1995' ndjus 2' 

Dr. Borgik J{nor
0gyvezet6 alslnOk
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TA"IEKOZTATO
az fij Kollektiv Szerz6desr6l
N6h5ny, a mozdonyvezet6k foglalkoztat6s6t 6rint6 vdltoz6st
foglalunkosszg inkdbb abb6l a szempontb6l, hogy a munkdl-
tat6 mit javasol megvdltoztatni.
Ezzel a tdj6koztat6val qtyiitt minden vontatdsi f6ndks6gre
kikiildjiik az njKszegy p6lddnydt. K6s6bb a MAV Rt. nyom-
tat6sban is megjelenteti, akkor minden tisztvisel6nek meg-
kiildirik.
AztlKSZelfsok elemet vett 6t a r6gib6l, de a kritikus pontok
megv6ltoztak.

A mdszakp6tl6k

A folytonos m.unkarendben foglalkoztatottak 307o-os mfiszak-
potl6kit a MAV Rt. rigy akarta felosztani, hogy csak azokra a
d6lutdni 6s djszakai 6rdkra fizet p&l6kot, amely 6r6kat mun-
kdban toltdtte a mozdonyvezet6. D6lutdnra N, 61szal<Ara 60Vo-
ot javasoltak m6g a tdrgyallsok elej6n.
Aj6nlatukat nem fogadtukel, mert nem volt mir6l tdrgyalni rigy,
hogy nem voltak h6t6rszimitdsok nincs kimutat6s az 6rameg-
oszl6sokr6l. Javaslatuk keresetvesztes6get jelentett volna.
lbvdbbra is marad a30%os mfiszakp&16k.

A v{rakozdsi idd, a ttvoll€ti 6rdk

A mdsodik kem6ny pont volt a tdrgyaldsokon.
A munkdltat6 eredeti javaslata szerint:
- a vonatindit4 krizbens4 illetve a fordul6 6llomiison eltol-

tcjrtt munkamentes id6t, melynek tartama legal6bb 2 6ra
vdrakozdsi id6k6nt kell figyelembe venni,

- avirahaz{s hely6t a munk6ltat6 hatdrozta volna meg fiig-
getlenii,l att6l, hogy vane vend6gszoba, vane laktanya,

- maradt volna a 250 tdvoll6ti 6ra, 6s kiesett volna a 15%os
hatdr ut6ni telps munkaber fizet6se.

A kialakitott kompromisszumos megold6s szerint:
- 6 6rar6l 5 6r6ra vdltozott a vdrakoz6si id6,
- maradt a vend6gszobai, laktanyai feltdtel,
- maradt a v6rakoz6si id6 50%os dijazlsa,
- havi 20 6ra v6rakozdsi id6 felett a szem6lyi alapb€r 1l0%o-51

kciteles fizetni a munk6ltat4
- a havi tdvoll6ti 6ra 250-161 220 6r&a korldtoz6dott,
- a szolgdlati 6ra legriividebb id6tartama 5 616161 4 6rlra

m6dosult,
- megmaradt u gW szolgdlatban eltciltend6 12 6r6s fuls6

hatdl amit a MAV Rt. ki akart hagyni a KSZ-b61.

Munkaren4 munkaid6keretelg munkaidd-beosztls

Thl6n sen volt a legnagyobb vita.
A MAV Rt. vezet6se fgy k6pzelte el a v6ltoztatdst, hogy:
- bwezeti a,,vez6nyl6ses munkarendfieK' kateg6ri6jdt, nyil-

v6n a mozdonyvezet6kre,
- ezzel azij elnevez6ssel a helyi fiiggel6kb6l kikeriiltekvolna

a mozdonyvezet6l id€zve:
,Az egyes munkakiri csoportokva irdny add munkaid1heoszffist -
a wsztlyes munkarendrt* kioCteltwl - talyi ftggelllbar lrell
meghatdrozni",

- a,,wfrnyeltmunkarendfiek" munkaid&beo sztAsilt szak-szer-
vez*iqyez,te#ls mellett a munkdltat6 kiviinta meghat6rozni,

- azutaz6szolgSlatot ell6t6k tekintet6ben a szak6gi fiiggel6k-
ben javasoltdk, hogy 6ves munkaid6keretben foglalkoztas-
sdk a mozdonyvezet6ket.

Az el6z6 javaslatokkal szemben megrillapodtunlg hogy:
- nem keriil bevezet6sre a ,,vez6nyl6se munkarend",
- az adott szolgiilati helyen a munkarendet tov6bbra is helyi

fiiggel6kben kell megdllapitani,
- a munkaid&beoszt6s 6ltaldnos szab6iyai a r6gi szabdlyo-

zdsban maradnak,
- azutaz6szolgiilatot ell6t6kat tov6bbra is havi munkaid6ke-

. retben kell foglalkoztatni.
Uj szabily alakult ki a munkarend m6dosit6siira, illetve a
munkavdllal6k foglalkoztatrisdt 6rint6 v6ltoz6sr6l.
A munk6ltat6 eredeti javaslata szerint, ha gazdasigilag indo-
kolt esetben meg kell v6ltoztatni a munkarendet, akkor elegen-
d6 csak egyeztetni a sza.kszewezetekkel, de a munkiltat6
egyoldahian megviiltoztathatja a munkarcndet. A szakszerve-
zetek a tdrryal6sokon mindvegig gyanakodtalg hogy a mun-
karend egyoldald megveltoztatiisa kcivetkeztdben a munkiil-
tat6 hozziinfil a ldtszimhoz.
AznjKSZ szerint:
- ha ak6r a munkiltat6, akir a munkavdllal6k a munkarend

m6dosit6s6ra tesznek javaslatot, akkor 15 napon beliil meg
kell 6llapodni,

- ha nincs megdllapodris, a m6sodik 15 napniil be kell vonni
a tdrgyal6sokba a MAV Rt. 6s a szal<szewezetek fuls6bb
szerveit,

- h" igy sem jcin l6tre megdllapod6s, akkor a munkdltat6 - a
tArgyal6sok funntart6sa mellett - ideiglenesen bevezethet
az rij munkarendet feltate, ha el6zetesen megdllapodott a
sz:,kszewezetekkel a munkavdllal6k tovdbbi foglalkoztatd-
siir6l (munkaviszony, munkakcir).

A hilmunka m€rt6ke 6s diiaztsa

Eddig egys€gesen 75%os tril6ra-p6tl6kot fizet'tett a munk6lta-
t6 a havi tril6rilka. Az 6ves fuls6 hatdr 144 6ra volt.
Most az egy naptiiri 6vben elrendelhet6 trilmunka fels6 hatiira
2ffi 6ra, a p&l6kok pedig nem havi, hanem 6ves gongy6lit6s-
ben, s6vosan igy alakulnak:
- az els6 20 tudra 50Vo ,
- 27 & 744 6ra kiztitt 75%,
* 145 & 200 6ra kiziitt 100% pdtlik jdr.
Az rijKSZ+en taldlhat'6 tobbi, kisebb mdrt€kd viitozils dont6en
nem befoly6solja a mozdonyvezet6 kollegrik foglalkoztat6s6t.
V6gtil, teljesen nyilv6nval6 volt a MAV Rt. vezet6inek sziind&
ka, hogy elvegyen a mozdonyvez*dktdla mfiszakp6tl6k 6s a
vdrakoz6si id6 dtalakitdsdval g6rwt, 6s rigymond,igaz#gos
elosztds" val6suljon meg. (Az O megfogalmazCsukat id6zem.)
lvliisfel6l az is nyilvdnval6 volt, hogy teljes szabadkezet kapjon
a mozdonyvezet6k munkarendj6nek, munkaid6keret6nek,
munkaidGbeosztds6nak k6rd6#ben.
bbbek kcizott ezeket a torekv6seket kellett megg6tolni a tdr-
gyal6sokon.
Budapest, 7995. hpnlis 24.

Dr. Borsik f{nos iigyvezet6 alelnok
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ME
amely Hrelott a tt/liagyar Allamvasutak Rt. 6s a Moz'

donyvezet6k Szakszeruezete kozott -teklntetlel a KSZ
28. S 5. pontl6ra - a mozdonyvezet6l l6tsz6mszUks6g'
let fel0lvlzsg6lata, valamlnt a mozdonlruezet6k foglal'
koztatesa Hrgydban az aHbbl felt€telekkel:
1. A MAV Rt.6s a MOSZ 1995. mdlus 31lg kozosen

ettekintlk a technologla lgonyekhez lgazod6 moz'

donyvezet6l l6tsdmsz0kseg letet.
2. Az1. pont szerlntl k6z6s fetOlvizsgdlat soren fel'

tdrt mozdonyvezet6l l6tszamtObblet kezel6s6re a
MAv Rt. az aldbblakat vdltatJa:
a) Az drlntett mozdonyvezet6ket - az egy6nl munka'
szerz6d6sek m6dosltdsdval egyldelfileg - els6sor'
ban a ldtszdmban tart6 szolgelatl l6n6ks6gek foglal'
koztatlek k6pzettsegUknek megfelelo munkakorok'
ben, a betoltott munkakornek megfelel6 b6rrel,
amely azonban nem lehet kevesebb a mozdonyve'

zet6l munkakorukben el6rt etlagkeresetuk 85%'
6ndl.
b) A MAV Rt. az €rlntett mozdonyvezet6ket az egy6nl
munkaszerz6d6sek m6dosit{sdval egyldel(leg dt'
k6pz6sl 6s legfellebb hdrom-Oteves lddtartamban
toglalkoztatJa tovdbb, utazO fegyveres 6r, legyvlzs'
9616, lllet6leg forgalml szolgdlattev6 munkak0r0k'
ben.
c) a mAv Rt. az 6rlntett munkavdllal6k r6sz6re a b)
pont szerlntl k6pz6s idelere etlagkeresetet, az etme'

netlfoglalkoztates Hdtartamara pedlg az til munka'
kdruk szerlntl munkab6rt blztositla, amely azonban
nem lehet kevesebb a mozdonyvezet6l munkak0'
riikben el6rt dtlagkereset0k 85"/"-An6l.

O A MAV Rt. a mds munkakOrben foglalkoztatas
ld6tartama alail ls blztosltla, hogy az erlntett mun'
kavdllal6k megdrlzhess6k a mozdonyvezet6l mun'
kakor elldt6s6nak fenaelett, az 6venk6nt legalabb
egy-egy havl uazast, az ld6szakos vlzsgdzta6son
val6 r6szv6telt. A MAV Rt. garantdlla, hogy az 6rlntett
munkav6llal6kat az egy6nl munkaszerz6d6sekben
kik0tdtt ld6 lel6rt6val kordbbl munkahely0k0n 6s
munkakonikben foglalkoztatla tovdbb, 6s 3-5 6ven
belut l6tszdmf6l6ss6g cfm6n nem szontetl meg
munkavlszonyukat.
3. A MOSZ vdllalla, hogy az dtmenetlleg l6tszdmfG
l6ss6 v6l6 munkavdllal6k helyzet6nek rendez6se
tergyaban folytatott tergyaHsokon elosegftl a meg'
{llapoddsok l6trel6tt6t, bele6rtve az egy6ni munka'
szez6d6sek m6dosftdset ls.
4. A Megdllapodds alapldn ldelglenesen mds munka'
kdrben fo g talkoztatott mozdonyvezetok mu nkaldele
mozdonyszolgelatban eltoltott icl6nek, munkarend'

lUk folytonosnak szdmft.

Budapest, /995. md/us hd 4.

Slpos Jdzsef sk Blgd ZolHn sk
Mozdonyvezet6kSzakszervezete MagyarAllamvasutakRt.
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TAJEKOZATO
a MO SZ iigyrviv 6 bizottsaga szern6na
ALE elniiksdgi iil6s, Briisszel 7995.[V. F7.
Manfred Schell elndki megnyitoja utln
tijekoeatta az elnokseg tagait, hogy a
bolgir vakvewezet (ltIDB) arurak el-
len€re, hogy az AIE elnoke a n€met
kdvets6g segits6g6t 6s kdzbenjirisit k6r-
rc, nem kapta meg a vizumot. Ilgy
t&nik, hogy Bulgiriiban olyan tdrv6-
nyek vannak Ervenyben, mely komoly
neh€zs6geket okoz a delegici6k utazisa
teren. Egyund emlitest tett arr6l is, hogy
bolgir meghivisra januirban Sz6fiiba
utazott, ahol a reptil6t€ren komoly bo-
nyodalmat okozott, hogy csupin az
EU-ban szokisos, a szemelyazonossigot
igazol6 dokumentumok voltak nila. En-
nek kdvetkezn€nyekent, a helyi hivata-
loknel brtent intezkedesek ellenere sem
engedt& be az orvlgba, s a kovetkez6
indul6 repi.il5geppel haza kellett utaz-
nia.
Az elndks6g megtirgyalta az el6z6 til€s
leiratinak jegyz6k6nyv€t, majd j6vi-
hagy6lag elfogadta azt.
Ezt kdvet6en ez egyes tagszervezetek
elndkei tijEkoztatist adtak az elmrilt
id6szak esem6nyeir6l.

GDt (n6met)
A n€met mozdonyvezet6k tarifilis tir-
gyallsai jelent6s eredm€nnyel drul-
tak. A k€t vasrit osszeolvadisa utin
jelent6s jdvedelemkiilonbs6gek ala-
kultak ki a keleti 6s a nyugati orszig-
resz mozdonyvezet6i kdz6tt. 1994-
ben a keletiek a nyugati jovedelrnek
65%-[t kerest6k meg, 1995-t6l immi-
ron ez a kiilonbsEg 84o/o-ra cs6kkent.
O1 tarifuenaszer keriiLlt bevezetesrc. A
vasutasok besorolfsa az E.1. fizeesi osz-
tilyt6l az E.l l. fizet€si osztilyig tojed.
EbMl a mozdonyvezet6k az 8J -t5l 8.9 -

ig terjed6 sivban helye*ednek el, ami
kedvez6bb mint a koribbi. (A mozdony-
vezet6k a forgalmi volgilanevSk el€ ke-
rtlltek.)
E.7. fizet6si osztily: 26-32 €ves korig.
Virakozisi id6 7 6v.
E.9. fizetCsi osztily: a vlrakozis id6
letelte utin az el6z6 fizet€si osztllyban
l€v6k 30%-a keriilhet ide.

A vlrakozisi id6k a kik€pz6 mozdony-
vezet6kre nem €rv6nyesek, 6k kineve-
zEsiikkel azonnal az 8.9. {izet6si osz-
tilyba kertilnek.
Osszehasonlit6 szakmilnak tekintik a
kocsimestert, a fiorgalmi szolgdlatte-
v6t, a mozdonyfenntart6 mfivezet6t.
Ezekben a szakmikban az el€rhet6
legmagasabb fizet6si osztely az E.8.!
Az eredmeny olyan tirgyalisokon szi.i-
letett meg, amelyen a GDL 1995.
februir 28. utin sztrljkot helyezett
kiletfuba a megillapodisok elmaradisa
esetcre.
A mozdonyvem6lyzet heti munkaideje
38 6ra, u egy volgilatban tcilthet6
leghosvabb tivolleti id6 14 6ra. Ez
magibur fogld mindenfajta virakozisi-
uazisi id6t, illewe egy€b tev€kenys6get.
A n€met vasutasl€tszim 1994. decem-
ber 3l-€n 307 000 fb, ebb6l moz-
donyvezet6 34 000 fi6 volt.
A vuirti lCtszim karcsrisitisa okin
1997. december 31-ig 217 000 f6re
fogyasajit, a mozdonyvezet6k6t
29 000 fbre (-s000 f6).
A c6lt id6ben elnyujwa rigy kivinjik
megval6sitani, hogy Evente mintegy
100-200 f6 v6gkiel6git6ssel tivozik,
mig a term6vetes fogylssd - ez alatt a
nyugdijazist es a korengedmenyes el-
menetelt tekintik - mintegy 4%-kal
csokken a l6tszim.
Gazdasigossigi szempontokb6l ltala-
kit6s alatt ill a k6pz€s, amellyel a GDL
nern Crt egyet.
lelenlegi gyakorlat szerint az illami
k6pz6sb5l kikeriil6 pilyakezd5 (18
6ves koriban) 3,5 €ves szakmai k€p-
zest kap (pl. f6m- vagy villamosipari
szakma), majd ezt kOveti az 1,5 6ves
mozdonyvezet6 k6pz6s.
Az irj elkEpzel6sek szerint az lllami
k6pz6st kdvet6en a vasirtnil jelentke-
z6k 2 €ves iltdAnos vasritismereti k6p-
zesen esnek it, majd ezt kdveti az
egyes vasirti szakmitra val6 speciilis
k€pz6s. Ez azt jelenti, hogy a moz-
donyvezet6i k6pz6s I 6vre csdkken. E
m6dszerrel kett6 k6pz6si 6v nyerhet6.

A GDt tllispontja szerint, bir a m6d-
szer olcs6bb, a h{romdves vasirti k€p-
z6s kiszolgdltatotti teszi a munkavil-
ld6t abban az esetben, ha btrmely ok
miatt meg kell vilnia a vasirtt6l.
DB delegici6 a GDI elndk€vel kieg€-
szijLlve, az Egyestilt fulamokban (Kan-
sas Cyty), tanulminyozta a vontatesi
r€szleget, s az ott alkalmazott legi-
jabb, mozdonyvEzet6k k6pz6s6t szol-
gil6 szimulltort.
Dont€s szi.iletett arr6l, hogy a n6met
vasutak 10 db szimulitort visirol a
k6pz6s, 6s a vonalismeretek megszer-
z6se c6liib6l. Darabja 1 milli6 DEIvI-be
keriil.

MOSZ (magyar)
Tij6koztatist adtunk az 1994. decem-
beri iltalinos vasutassztrijk elSzrn6-
nyeir6l, a megkotott megillapodisr6l.
Az elnoks6g tagjai 6rtetleniil hallgattik
az 1995. mircius 3l-e utin kialakult
illapotot, a mozdonyvezet6ket erintS
napi es havi munkaid6 megemel€sE-
16l el6terjesztett elk6pzelCseket.

SEMAF Gpaoyol)
Tovibbra is vitatCma M egy f6s moz-
donykiszolgilis kapcsin l6treiott
munkaer6-felesleg. A szakszervezet
kett6s c6lt tfzdtt maga el6:
>> a mozdonyszemClyzet egy fizetesi

osztillyal torten6 besorolisit,
> olyan szakigi megillapodist, amely a

szaknai specialitisok miatt, a szak-
szenezet es a szaklg kozott teljes
en&fi megillapodist tegyen lehet6v6.

SMAQ (portugil)
legnagyobb eredm6nynek tekintik,
hogy az egy szolgllatban eltolthet6
leghosszabb id6 9 6riban lett korli-
tozva, a mozdonyvezet6i jdvedelem
pedig 50%-kal emelkedett.

vStF (Sviic)
Az elrnrilt 6v rendkivi.il sok bdesete
kapcsin, irj szigorf biztonsigi intez-
ked6sek kertiltek bevezet6sre. A viros-
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kdzi hivatisforgalomban bevezetesre
keri.ilt a kalaum€lkiili k6dekedes. Heti
47 6ra a munkaid6, s ez egy szolgi-
latban tdlthet6 id6 legfeljebb 14 6ra
Iehet, de a beosaist tigy kell megva-
I6sitani, hogy szolgilati helyen kezd
es v€gez a mozdonyvezet6.
Az Eur6piban szokatlanul hosszir
munkaid6 azonban anyagilag megfe-
Iel6en kap ellent6telez6st. Ez ezt ielen-
ti, hogy Eur6pa legjobban megfizetett
mozdonyvezet6i a svijci koll6gik.

FS SR (vlovdk)
A megkotott fj KSz fontos alapelveket
rdgzit. A mozdonyvezet6k heti mun-
kaideje 35 6rlra csokkent, egy szolgi-
lat legfeljebb 12 6ra lehet. EttSl 15
6riig el lehet t6rni, azonban a 12 6ra
feletti fordul6hoz 2 {b mozdonyveze-
tdt kell vezCnyelni.
KSZ-ben szabilyoztik a mozdonysze-
m6lyzetnek jir6 p6tszabadsig k€rd6-
s6t, amely tovibbi k6t h€t pihenest
jelent. Ebb6l egy h6re az itlagkerese-
tet a villalat fizeti, a misodik h6t
potszabadsig fizetetlen.
Az eg6szs€gtigyi okb6l lecsoportosi-
tott mozdonyvezetS, el6z5 besoroli-
sinak megfelel6 itlagberre jogosult.
F6 c€ljuk a 32 6ris heti munkaidd
el6r6se, 6s olyan p6tl&rendszer beve-
zet6se, amely 30% kiildnbs6get fejez
ki a mozdonyvezet6i munkakdr 6s
egy6b hasonlithat6 munkakor6k k6-
zott.
Avasutasl6tszim az1990. €vi 50 000
fbr6l 50 000 fbre cs6kkent, t6bb 6v
tivlatiban elnyujrva tovibb 20 000 fbs
l6tszimcsdRentes a terv.
A tehervonati szillitis teljesitm6ny az
ut6bbi h6napokban mintegy ZO%-keJ
n5tt, ami optimiunusra ad lehet6s6-
get.
Manfred Schell neh6zsCgeket lit ab-
ban, hogy Eur6pa-szerte a munkaid6
tekintet6ben egysCges m€rtekek kertil-
jenek bevezet€sre. Ennek legfbbb aka-
dilyakent az orszigok kozdtti
> ad6beli kiilcinbs6geket,
>> szociilis eiletisi rendszerek ktilon-

boz6s€g6t,
> betegellitls szintkiilonbsCgeit,
> €lewiteli kdlts6gek rendkiviil sz6les

skilijit jeldli meg.
Sipos J6zsef kifeiti, hogy az ALE-nak
ezekben a tCmakorokben a megfelel6
sarokpontok kijelol6se a lehets6ges k6-

zds megkozelit6s. Ez€rt csupin min-
denki lltal elfogadhat6 arenyokat sza-
bad megjeldlni a legfontosabb k6rdes-
kor6kben. Mindenk6ppen ki kell hang-
s0lyomi a mozdonyvezet6i munkakor
> 6letkoriilmenyeit,
> felel5ss6g6t,
> az itlagost6l hosszabb munkaid6t,
>r az eS6szs6groml6s bekovetkez€se

miatti egzisaenciilis vesz6lyezte-
tetts6get stb.

A felsorolt hitrinyok kapcsin ellent6-
telemi kell a szakmit gyakorl6kat. Az
igy felillitott szempontok lehetnek oly
m6don k€pviselhet6k, amely konkr6-
tan nem jelent beavatkozist egy-egy
nemzet bels6 tigyeibe, s nem borit fel
bels6 arinyokat.
Az eln6ks€gi i.il€s megtirgyalta az ALE
1995. €vi k6lts6gvet€s6t. Az 1994..€vi
zir6s pozitiv szdd6t mutat. Ez +3 66+
svijci Frankot jelent.
Az 1995.6vi bev6teli terv 57 300 SFR.
Ebb6l kiadisk6nt kell figyelembe ven-
ni az eur6pai szovets6gi tagdijat (CE-
SI), amely 6000 SFR, az 6vi k6t eln6k-
s6gi iil6s kolts6geit, amely a tervek
alapjin 36 000 SFR, 6s a Budapesten
1995 jriniusiban megtartand6 moz-
donyvezetSi munkacsoport kolts6geit.
Ez a csoport fogja kidolgozni azokat
az ajinlisokat, melyek az 6let- 6s mun-
kakoriilm6nyekre, a munl<aid6re, a
munkabiztonsig alapvet6 felt6teleire
vonatkoznak.
Az anyagi elkdtelezetts€gek miatt az
eln6ks€g 0gy dontott, hogy a tervezett
Eur6pai Mozdonyvezet6k Napja koz-
ponti rendezv6ny6t ez 6vben nem tart-
ja meg, azt minden tagorszeg ivonos
napon, 1995. szeptember 15-en onil-
l6an, nemzeti rendezv6nyek keretein
beliil szervezi meg. A rendezvCnyek
mott6ia:,,A mozdonyvezet6k 6ssze-
k6tik Eur6pit".
John Wilson, az EU kddeked6si bizott-
siginak politikusa el6ad6st tartott ez
elndks6gi i.il€sen. El6adisa t6mija: Mer-
re taft az eur6pai kOdekedespolitika. Az
el6adts f6bb mondanivaloi a k6vetke-
z6kben foglalhat6k exsze:
>r a kddeked€si igazatok kdzdtti

egyensrilyi helyzet m€g nem lllt be
Eur6piban,

> a kdzriti fejleszt€s nem Iehet v6g
nElkiili c6l,

>> a virosi- es kornyezeti terhel€s nem
fokozhat6 tovibb,

>> az EU hosszir tivir vasritfejlesztOs-
ben 6rdekelt,

> a vasirtfejleszt6s korlltai:
> az egyes nemzeti korminyok fej-

lesa6s6re vonatkoz6 d6nt6sei,
> vasutak kdz6tti rivalizilis,
> az EU 440. irinyelve foglalkozik a

vasutak fejleszt6s6vel,
> j6 p6lda az olasz-francia vasutak

egyiittmflkod6se, amely aA. c6loz-
za, hogy gyakorlatilag egy vasiru6l
lehet beszClni.

> sajnilatos teny, hogy az EU ajinla-
tokb6l az egyes tagorszigok legfel-
jebb a fel6t veszik figyelembe,

>> a vastti kozleked€s egyes elemei
szigonian piaci alapokon hozzlk
meg a kivint c6lt,

> szocillpolitika vonatlcozisiban a
tdbbi kozlekedCsi igazat tertileten
jelentSs az el6ny,

> a kozleked€s eg€szere vonatkoz6an
folynak a munkaid6 tekintet6ben az
egyeztet6 tirgyalasok,

> a kodeked6sfejleszt6si tervek a ha-
tirok n6lktili Eur6piban kidolgozis
alatt 6llnak,

> regionilis penzi.igyi egyiittmfikG
d€st szorgalmaznak,

>) a 14 nagy eur6pai beruhizisb6l 9
vasirtfejlesztCssel foglalkozik,

> az eur6pai gyorsvastti hil6zat ki-
6pit6s6t szorgalmazzil,

> ismerik a UAV katasarofilis illapo-
tit, s a ktil6nbdz6 tanicskozisokon,
forumokon lobbymak annak 6rde-
k6ben, hogy a lehets€ges segits6g-
nyrijtis megadisival ez a helyzet
javuljon.

Ursula Vossenkuhl asszony, a CESI
fbtitkira kdtetlen besz6lgetest folyta-
tott ez ALE eln6ks€gi tagjaival, az
eur6pai szociilis partnerek sziiks€ges
pirbesz6d€r61. A CESI-I az EU elismeri
szociilis partner6nek, igy m6d nyilik
az egyes ajinllsok kidolgozisinil a
munkavillal6k Erdekeit k6pviselni. Az
elndksCg tagjainak ltnyfiitotta az angol
6s n6met nyelven konyv formljiban
nyomtatott feh6r kdnyvet.
V€gezetiil az AIE eln6k€ge d6nt6tt
arr6l, hogy az 6sszel megtartand6 soros
iil6s 1995. veptember 28. €s okt6ber
1. k6zott kertil megrendez6sre Sz6fft-
bur. Ezuttd a hizigazda a Bolg6r Moz-
donyvezet6k Szakszervezete lesz.
Briissz€I, 1995. .prilis a_t. 
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A SZ7TTTf,III Jry/BSBTB
A vosutosokro figyel nopok 6to kis hoz6nk oprojo
6s nogyjo, kiv6ncsion v6rj6k oz egyeztet6 t6rgyo-
l6sok eredm6nyeit, Orvendeznek minden kompro-
misszumnok, s kiss6 6rtetlen0l veszik tudom6sul n6-
h6ny politikus ingerults6g6t, omikor minden v6rho-
t6 k6r6rt o sztrdjkro voksol6 vosutosokot hibOzfot-
j6k,
M6r-m6r ozoz6n6se oz embernek, hogy oz eg6sz
k0zv6lem6nyt felokorj6k ingerelni o MAV dolgoz6i
ellen, egyik lopt6rsunk pedig nemes egyszerfis6g-
gel k6z6lte csek6ly sz6m0 olkolmozottnok o munko
folytot6sdro felsz6frt6 level6t, omelyben k6rik o
wAV dotgoz6it, hogy ne hollgosonok o szt@Kelhi
v6k szov6ro, dolgozonok inkdbb, mert monops6g
meg kellbecs0lnio m6g l6tez6 munkohelyeket.
Ez ut6bbi meg6llopit6sbon von ugyon igozs6g, o
munkohelyeket meg kell becsulni - de oz is oz
igozs6ghoz to rtozik, hogy illene egyezs6gre jytni oz
Oj kotelfiv munkoszez6d6s ugy6ben is, A MAV-n6l
tev6kenyked6 szokszervezetek 6s 6rdekk6pviseleti
csoportok tol6n nem is tudj6k, hogy mekkoro fele-
l6ss6get v6lloltok mogukro, omikor k6zz6tett6k
sztr6jKelhiv6sukot, mert ott6lo perct6l kezdve rojuk
figyelnek oz MVOSZ-en kivuli- om0gy sOlytolon -
6rdekv6delmi szervezetek,
Ho lesznek sztrojkt0r6k, s ho csok egy-k6t v6gs6kig
elsz6nt mozdonyvezet6 6s p6lyoudvor rendez6 hir-
det szirojkot, okkor o Sz6ll6si lstv6nn6 6ltol kezdem6-
nyezett pedog6gusdemonstrdci6 o hojdoni m6jus
l-jei felvonul6sokro fog eml6keztetni, ohol lesznek
mojd tronvporensek, lesznek ki6br6ndutt 6s fOrodt
pedog6gusok, de oz eg6v jobbon fog hosonlttoni
moj6lisro, mint figyelm ed et6 demonstr6ci6ro,
Hogy nincs egys6ges okorqt o trrtAv munkov6llol6i
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oldol6n, ozt mi sem bizonyitjo jobbon, mint o M6r-
n6k6k 6s Technikusok Szobod Szokszervezet6nek
6ll6sfoglol6so, okik o NrtAV Rt, vez6rigozgot6s6g6-
hoz eljuttotott level Okben elfogod hot6nok min6si-
tik o kollektiv szez6d6s legut6bbi teruezet6t, 6ppen
ez6rt nem hirdetnek sztrojkot. Szerencs6re - 6lfttj6k
o vosutosok - kiszdm0 vos0ti 6rtelmis6gi csoportr6l
von sz6, okik nem osztonok 6s nem szoroznok
sztr6jkUgyben, mik6ppen ozok o b6tosz6ki, szentl6-
ri nci, vill6nyi 6s nogykon izsoi vosutoscsoportok sem,
omelyek nem csotlokoznqk o reprezentotiv szok-
szervezetek 6ltol meg hi rdetett sztr6jkhoz,
Komoly er6pr6bo el6tt 6llnok o vos0t olkolmozot-
toi, Ho eredm€nytelen lesz tiltokoz6 megmozduld-
suk, ho sikerul ellenuk forditoni o*0zv6lem6ny hon-
gulot6t,6s 6ket ki6ltj6k ki b0nbokk6 qz 6ri6sro no-
gyitott kdrok6rt, okkor csok mozgol6dnifognok oz
6pol6n6k 6s o nyugcfUosok, o k6zolkolmozottok 6s
o ton6rok, hiszen j6l tudj6k omi nem sikerult oz
orszdg egyik legszervezettebb kollektiv6j6nok, oz
nem sikerulhet o j6vol kisebb er6t k6pvisel6 m6s
69ozoti 6rdet<v6delmi szervezeteknek.
Az 0gynek von m6s pikont6ridjo is, A tulojdonvdl-
t6s id6szok6bon - 6s ez tort m6r n6h6ny 6ve -
nogyon sok munkohelyen megsz0ntek o helyi 6r-
de kv6delm i sze rvezetek, oz olkolmozottok f6lnek
o szervezked6st6l, mert ho o munkood6nok ez
nem tetszik, okkor ok6r oz utc6n tol6lhotjdk mo-
gukot, Es ho o vosutosok nogy t6bor6nok nem
sikerul 6rv6nyesitenie okorotot, okkor o kis mun-
kok6z0ss6gekben sok 6vre ho16lro it6lnek m inden
olyon kezdem6nyez6st, melyeknek o dolgoz6k
6rdekeit k6ne szolg6lni,

Popp J6nos



1995. mdjus Mozdonyvezet6k Lapja I

0fuaAni LuliL E

Tiszle ll S z e rt e u l6s Cg !

KCren irdsonat lehelilsCg szerinl hlies hie-
delen ben Cs,trdga llan uf le kdzd ln i n ert csak
l1y va n Crte ln e, vagy seh ogy s en, E ln CzCsl a
kenCny logalnudsCrt, de a tCna 6s helyzet
is kenCny, ds igy gondolon, olyan iddket
Clink, hogy szdpftCsnek Cs finonkoddsnak
ndr helye Cs Cflelne sincs. El6re b klszdnet-
lall

ddo r Fere nc n ozdonyveze td
Tapoba VF

, ,MEGALL AZ ESZ! ' '
Tisztelt Koll6gikl Engedelmukkel elmonda-
nim magdnvdlemdnyemet ndhAny aktuAlis
esem6nyr6l 6s kialakult helyzetrdl, am i ebben
az orszigban 6s szfikebb k0rben munkahe-
lytink0n a vas0ton zajlik. Az ut6bbi idok ese-
m6nyeialapjin sajnos azt kellmondjam, hogy
itt mAr a vasrit teljes szAnd6kos sorvasztdsa,
tt)nkret6tele folyik. De ez 6rv6nyes a bljes
k0z6letre, magdra a bizonyos "ad6fize6 {l-
lampolgdrra' is hdla "szak6rt6 kormdnyunk
szaksze r0', szoci6lisan 6rz6keny tev6ken ys6-
gdnek, melynek nyilvAnva16 cdlja, az Alland6
m6rhebflen k0ltsdgvetdsi lyukak befolhzga-
tAsa, 0jra 6s 0jra az Allampolg6r, az egyre
sz0kii16 dolgoz6 rdbg a ,vdgrehajt6 szolg6lat'
zseb6ben kotoriszva. ltt mir nem szAmitsem
a 6rsadalmi pdrbesz6d, szakszervezeti
egyet6rtds, 6rdekegyeztet6s, a hatalom
iigyeibe belesz6lis nincs. Ahogy ugye egy
demokrAci{ban kell. Ene leglrissebb p6lda a
miniszbreln0kiink kijelent6se a leg0jabb
drasztikus megszorit6 in tdzked6sek kapcs6n.
Miszerint f0ggetlen0l az 6rdekegyeztetd ter-
gyaldsok eredmdnyeit6l, ezek mAr eldOntOtt
tdnyek,6s eseileges technikai kdrddseken k'r
v0l a kormAny mdsr6lnem hajlandd tArgyalni.
(N6pszava mArcius 13-i szim.)
Tehdt {lland6 elvon6sok, megszor'rt6 in tOzke-
d6sek "idelenf, "odafent' 

pedig stilyos millidr"
dok folynak el6rlelmeten, felesleges dolgok-
ra.
N 0hdn y konkrdt p6lddt emlitendk, nehogy rim
stjssdk, hogy csak a habokra beszdlek 6s csak
hintem a demag6gidt. Bir, akiolvas ujsdgotds
k0veti az esemdnyeket, $szt6ban van mind-
ezekkel. ltt dlland6an azt mondjAk mindenre,
hogy szegdny az orszig, 6s "nincs r i  pdnz'.
Akkor hogyan fordulhat e16, hogy csak egy
parlamenti pdrt s0lyos szAzm illi6kat kap 6ven-
te dllamitimogatAs cim6n. P6lda:a vdlasz6si
kamp6nyokra elkOlt0tt 80-100 milli6k, ame-
lyek el0sztak a semmibe, lemosh az esd a
vAlasztAsi plakitok formijdban, 6s elszillt a

sz6 a m6diikon kereszttil, 6s vele egy0tt az
86rebk is. Ha szegdny az orszig, hogy for-
dulhat e16, hogy csak egy magas beoszt6st1
veze6 t0rvdnyes srilyos milli6kat markol fel
v6gkiel6gi6s cimdn. P6lda: Csepi Lajos ex
AVU-RT- 12 mil l i6.
Es m6g tudnim sorolni az ilyen 6s hasonl6
p6lddkat reggeltdl estig, hogy Ognek All az
ember marad0k haja.
De t0rjUnk vissza munkahelylinkre a vas0tra,
hiszen azt hiszem itt is van mit sOpr0gehi
bdven. Ugye itt is mindenre az a vilasz ,nincs
rd pdnz'. Ezzel a felkidl6ssal hatalmas p6n-
zekdrt m egbiz ilye n-o lyan ktt.-ket, intizeteket
(pl. "M ERCER') a vas0tvonalak feliil-
vizsgAlatAra, aztin megsz0ntet n6hdny f0t6-
hizat j6 pir vonatot, magunkra haragitva ez-
zel az 6rintett lakossdgot is 6s sajit szolgAl6
dolgoz6inkat is. Ez az elsd l6p6s a vas0telsor-
vasz6sdra. Annak idej6n a sinek felszeddse
is 'gy kezd6d0tt. Mindezt az6rt, mert szerint0k
itt uszik ela pdnz, itt keletkezik az 6ri6sivgsz-
tes6g, amit honibilis 0sszegekben jel0lnek
meg. Csak azt nem 6rtem, ezt kik sz6moltAk
ki, ki jir utAna, 6s ggydltalin ki hiszi ezt el.
Esetleg a laikusok. Allit6lag a gazdasAgtalan-
nak kiki6ltott gyenge forgalm0 6s megsztinte-
t6sre it6lt sz6rnyvonalak st1lyos milli6kat
em6sztenek tel. Csak azt nem 6rtem, hogyan.
Miviszi i t t  ela p6nzt?
Nem vagyok kozgazdAsz, de szerinhm biztos
nem az a oir Bz-motorvonat, ami ezeken
k0zlekedik naponta. Fogyasz6sa nem t0bb
mint egy aut6busz6, ugyanis ugyanakkora
motor hajlja. A pAlyikhoz sem nyilhk hozzA
moshneban komolyabban, esetleg kit0ztek
egy-k6t ujab b lassri je lel A vonatszem 6lyzetet
pedig 6thelyezds utAn ugyan0gy fizetni kell.
Akkor mi6rtelme? - kdrdezem 6n. Az, hogy az
a kevds ember sem jut el a munkahely6re, aki
m69 egyAltaldn dolgozik vagy utazik? Persze,
ki torddik itta kisemberrel? Mdsik felhabor'rt6
p6lda fut6hAzunk terUlet616l, mivel mfr csak
mijArunk ,N0HAB"-okkal, mir amennyi ma-
radt mdg be16ltik. Allit6lag ,fentr6l'mAr meg-
6rkezett a mdr ,sokadik' halilos iElet ezekre
a g6pekre, miszerint, amelyik megdllvontat6-
motor hibAval, az mAr nem is fog elindulni
t0bbet, mivel egy fill6rt sem szabad rijuk k6l-
tenia tov6bbiakban.
Mivelhogy "nincs rd p6nz' 6s egydbkdnt is
null6ra futottak mir. De mi6rt futothk null6ra?
Mert hossz0 6vekig csak hajtva volhk, de 16
kOlteni komolyabban soha nem akar6dzott. A
skandiniv Allamokban pdldiul ugyanez a ti.
pus mostaneban [innepe.lte 40. 6vdt, 6s gon-
dolom, nem az utols6l Ugy l6tszik, ott6rde-
mes volt k0lteni 16. Persze, ott eg6sz m6s
szem 16letek uralkodnak.
En dllitom, hogy mdg mindig 6rdemes volna
dldozni rdjuk, mert m0g j6 pAr €vig szolgdlni-

nak, mert ,m0t0rikus' szempontb6l ez szinte
nem jelent kiad6sl villamos g6pek felrijiHsa
pedig tudom6som szerint p6r milli6b6l g6pen-
kdnt megoldhat6 lenne. Ennyit nem 6r ez a
mozdony illetdkes urak? Szerintem megdrde-
meln6k, mivel ha 30 6ve nem ezt a tipust
szerezzlik be most vakarhatndk a hj0ket az
illet6kes urak, hogy mivelvigytjk a vonatokat
Az meg a misik tdny, hogy helyethik sem
most, sem a kOzelj0v6ben nincs kilAtis 0jabb
gdpeket beszerezni, felv6lhni ezt a garnit0rel
Sz6val erre nincs p6nz, de arra volt, hogy
s0 lyo s m illi6rdokdrt szdm'il6g6pren dszert d lli-
tanak be, a napokban mAr szerelik is fel ni-
lunk. M inek, mi6rt? Nyilvintartaniazta ndhiny
vagonl ami a tehertorgalmat jelenti itt napon-
ta, vagy betitti, hogy ma hdny gdp0nk "fek0dtki'? Lassan ott hrtunk, hogy tOmeges szolgd-
latkdptelens€g eseEn nem tudunk kiadni96-
pet a vonatra (Eseteg szdm'rt6gdpet.)
Ugy ldtszik, valakinek j6 (izlet volt a vasti[a
e lp asszoln i e lfe kv6 ko m puterkdszletdt.
M6sik felhAborit6 eset Utas'ir6s ,fentr6l". Meg-
sz0ntetni a t06hdzi v6lt6kezel6ket. Munkiju-
kat a f0t6h6zi "fordAs' lakatosok veszik 6l
persze sajAt munkAjuk melletl M6r kdpezik is
ki 6ket.
Ugyanaz a fizetds, dupla munka, kapkod6s
persze ismOta biztons6g rov6sdra.
Mi6rtnem bgjAk mArtelaz illetdkes urak, hog-y
a v6grehajt6 szolgAlatnil mdr nem lehet (sza-
bad) embert elsp6rolni, mert ez m6r vdgleg a
bizhnsAg rovAsAra megy. A dolgoz6b6lpedig

"fut6bolondot' csinAlnak. U jabb,Szajolt' akar-
nak?
Ne a ,bakter'pdnzdn sp6roljanak, hanem p6l-
d6ul X. Y. rirdn az igazgat6segt6l (nevet nem
irok, mindenki rAismer), akinek az a dolga,
hogy ott kdssOn bele az utaz6szem6lyzet
munkdj6ba, az utasilAs merev pon$ain lova-
golva, ahol tud, 6s szinte s0t bel6le a rosszin-
dulat, 6s gyakran a teljes hozzd nem 6rtds.
Es ne idelentkotorAsszanak Alland6an az utol-
s6 fill6rek uHn, hanem odafOnl mert itt m6r
n incs.
Es akkor az 0p6gok cirnrlapjAn a miniszteri
bArsonysz6k itadAsakor szinF d6l a 16h0g6s-
t6l a k6t "szak6rt6" 

pdnz0gyminiszbriin k. Bele
a lakossdg elgyOtOrt kdpdbe.
Ne vigyorogjanak uraim, mert "69 a hiz', itt
6ri6si t0megek mAr csak vegetelnak. Persze
ezt nehOz elk6pzelni a kaviiros, libamdjas,
pezsgds vacsorik me116l.

Mdg volna b6ven mondanival6m, de sajnos az
ripAg is vdges. (Akdrcsak a vas0L)

Kdszindn a lurelnikeL
Tiszhlettel

0dor Ferenc mozdonyvezet0
Taoolca Vonl Fdn,
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HAINAL I-A,SZLO

HA NsNAS MOZDONyUNK
Nyertesek 6s vesztesek utdn kutattak az
rijs6gfr6k a vasutassztrdjkot lez6r6 meg-
dllapoddst kovet6en, de ezrittal elma-
radt a szenzdci6, csak nyehesek marad-
tak a hdrcm 6s ftl napos kiizdelem utdn.
A munkabesziintet6s a vildgot sem r€n-
gette me& a korm6nyt sem s6t mry az
ellenz6ki pdrtoknak az a f6lelme is alap-
talannak bizonyult, amely egy kisz6lese-
dd es*leg az eg6sz orszdgra 6tterjed6
sztrdjk €mkdpdt vetitette el6re.
Ai5slat nem v6lt b9 m6g ha az ellenz6k
kdtelez6 pesszimizmusa tal6n nem is
6llt olyan t6volazigazs6gf6l. Ne feled-
jiik a sztr6jk el6tt 6s alatt tucatnyi szak-
szervezet jelute szolidaritiis6t a vasuta-
sokkal. A pedag6gusok szint6n sztrdjkot
helyeztek kildtdsba, ha a MAV-ndl alul-
maradnak a munkav6llal6k, s tigy tffnt,
lehet, hogy az q6szs6gigyiek sem ma-
radnak t6tlenek. Mdg a h6napok 6ta t6-
tov{z6MSZOSZ is az orczigos sztrdjk-
bizottsdg osszehivds6r6l dontott, meg-
penditve egy osszehangolt akci6 lehet6-
s6g6t.
A mdrcius 12ei fukete vasarnapot kove-
t6 sokkban amrigy sem volt k6ts6ges,
hogy a vasutasok felhiv6sa visszhangra
taliil.
Rdaddsul - ellent6tben a kordbbi vasutas
sztrdjkokkal - legut6bb nem b6remel6-
s€rt, hanem a kollektiv szerz6d6s l6t6€rt
szdlltak harcba. A vasutas-szakszerve-
zetek vezet6i nem v6letlenti'l hangsf-
lyoztdk: ha v6letlenii'l alulmaradniinak a
kiizdelemben, az valamennyi munka-
v6llal6 szdm{ra int6 iel lenne a iiv6re
ndzve. Hiszen ha a legnagyobb hazai
v6llalatn6l nem rogzitik szerz6d6sben a
kdt f6l jogait 6s koteless6geit, akkor a
kisebb c6gekn6l az alY.almazottak v6g-
k6pp lemondhatnak arr6l, hogy ak6r
minimdlis m6rtdkben is, de befolydssal
legyenek munkahelyi sorsuk alakul6s6-
ra.
Innen tekintve teljesen fulemds igazs6-
gokat fogalmazott meg Csintalan S6n-
dor, aki szerint a versenlzszf6r6ban miir
megtclrt6nt az dtalakul6s, amely nem-
csak a gazd6lkodds hatdkonys6giit, ha-
nem a munkajogi kapcsolatokat is gyo-
keresen dtrendezte, s immiir az 6llam-
igazgatison van a sor, 6s az olyan nagy
szervezeteken, mint a MAV. Ut6bbin6l
mdr csak az6rt sincs igaza az MSZP alel-
nok6nek, mert a vasutasoknak minden-
hol a vildgon t6bbletjogaikvannak, spe-
cidlis munkakoriilm6nyeik miatt, s nem
utols6sorban az6rt, mert strat6giai iiga-
zatr6l van sz6. Mondhatn6nk, a vasrit
6llam az dllambaru a maga osszes ked-

vez6 & hdtr6nyos kdvetkezm6ny6vel
egyiitt, melyek m6rt6k6n lehet vitatkoz-
nI, tetet tagidni viszont aligha. Igy vol-
tak ezzel a MAV vezet6i is, akik a leg-
hangosabb nyilatkozathiibonik idejdn
sem mondtak mdst, mint hogya kollek-
tfv szerz6d6s szi.iks6ges, 6s a munka-
ad6nak 6ppen olyan 6rdeke, mint a szak-
szervezetek k6pviselte dolgoz6knak.
A fulismer6s persze kor6ntsem 6ltald-
nos. Avadkapitalizmus kordt 6ljiik, ami-
kor a t6kefulhalmoz6s, a gazdas6gi po-
zici6k megalapozAa kcizben a munka-
v6llal6kkal kdtend6 egyezs6gre sem
id6, sem energia nem jut. Krilcinben is,
amikor minden nyolcadik munkak6pes
korf polgdr 6lldsn6lki.i,li, a tobbiek is
szezszor meggondoljdlg hogy holrni ic-
gokat, kovetel6seket dorgoljenek a tulaj
orra ald.
Pedig hosszri tdvon nemcsak a munka-
b6ke, hanem a vSrt gazdas6gi fellendii-
l6s egyik fult6tele lehet a megegyezxek,
az alkuk megkcit6se. Ezt ismerte el Or-

b6n Isw6n, a munkaad6k szovets6gdnek
elnokg aki ha nyilatkozat6ban megdor-
gSlta is a vasutasokat a sztr6jk miatt,
hozz6tette: 6rtelmes munkdltat6 szim6-
ra nem lehets6ges alternativa a rende-
zett munkajogi kapcsolatokkal szem-
ben. Ertelmes tulallonos tudja, hogy
hosszri tdvon saj6t cdljait is csak alkal-
mazottaival egyi.itt 6rheti el,6s nem elle-
niikben. Ez6rt 6rdemes szerz6dni, hogy
mindk6t f6l tiszt6ban legyen a jiit6ksza-
biilyokkal, tudja, mit kovetelhetnek t6le,
s cser6be mit kap. A vasdtn6l talSn ezt
ismertdk ful afelek,bfu azsem k6ts6ges,
hogy a vasutasok kez6ben l6v6n6l alig-
ha van er6sebb 6rdek6rv6nyesit6si esz-
koz. Az is elegend6 volt, hogy a moz-
donyvezet6k leccivekeltek.
A ktizd6teret - legaldbbis egyel6re - va-
l6ban csak nyertesek hagyt6k el, de j6
lenne tudni, hogy a tanulsiigokat m6sok
is megszivlelik. M6g akkor is, ha nincs
nekik mozdonyuk.

MAG'AR HIRLAP 7995. 04. 29.

TIIRE,I( DEI,ROL!
A Jugoszl6v Mozdonyvezetdk Szindik6tusa szabadkai (Subotica) tagcsoportjAnak kezdem6nyez6s6l
kdvet6en,1995. m6jus 3-iin KelebiAn az "Adrienn M0vekben" kolcs6ndsen tdj6koz6d6, mAr'm6r
hagyom6nyosnak tekinthet6 bardti besz6lget6s zajlott a szabadkai, valaminl a kiskunhalasi lagcsoport
0gyviv6i kozotl.
A megbesz6l6s e16zm6ny6hez tartozik, hogy a tagcsoportok kolcs6nosen v{llatldk a k6l orszdg
mozdonyszem6lyzete kozotti Alland6 kapcsolattartdst, valamint a gyors 6s megbizhat6 inlomici6cse-
r6t a mozdonyszem6lyzetet 6rint6 k6rd6sekben.
A kiskunhalas tagcsop0rt a fenti kotelezetts6g6nek eleget t6ve ny[jtott tdj6kozta6st a kollektltl
szerz6d6s tdrgyal{si menet616l, illetve azokr6l a kem6ny pontokr6l, melyek feloldhatallannak bizonyu l-
tak, I mslyek megoldallansdga miatt rAk6nyszer0ltunk aila, hogy v6gs6 eszkozk6nt a sztrejk "fegyve-
16hez"ny0l junk.
A mostani megbesz6l6sen elemezt(ik a 86 6ra tOrt6n6seit, eredm6nyeit, melyet koll6gdink lovibb vittek
Belgr{dba, a szindikdtus elnoks6ge l6j6kozlal6sdra,
Nem is mozdonyvezet6k 0ltek volna az aszlalok melletl, ha rdvid id6n bel!lnem terel6dOtt volna a sz6
a mordonyokra, azok dics6ret6re, iobbnAl jobb lulajdonsigaik ecselel6s6re.
K6lcs6nds 6rdekl6d6ssel hallgattuk meg egymAs munkdltat6ssal, bdrez6ssel kapcsolalban kialakult
gyakorlatAl,
N6h{ny 6rdekess6g a jugoszlAv mozdonyszem6lyzet "p6tl6koHsf rendszer6b6l a leljess6g ig6nye
n6lk0l,
- TCvoll6ti p6tfdk:valamennyi 6te ut n l* azalag&ab6r 10%o,
- CSil p6lldk: gyorsvonalialap6rab6t f0%.a,

szem6lyvonati alap6tabdl 30%-a,
teheruonati alap6rabdt 20%.a.

A fenti p6tl6kok ablakl6l ablakig jArnak.
Nem feladatunk otleteket adni, de egyet6rt6s volt kozt0nk abban, hogy n6hriny ilyen "p6tl6k" b6k6sen
me916rne a tarifatibldn k mellett, merl t6le nem id egen, ugyanakkor a mozdonyszem6lyzet "koz6rzel6t"
16t6konyan befolyAsolnAlll
A nap befejez6sek6ppen - m69 a bticst1pohAr el6tt - programegyoztel6s zailolt, melynek kerel6ben a
kiskunhalasif 0tdhAz mozdonyszem6lyzete megh ivdst kapott a Palic-it6 mellett tarland6 0 j vasutasnapi
rendezv6nyre, valaminl a locivisszavdg6ra,
Tovdbbi megh[vdst kaptunk ana az orszdgos mozdonyvezet6 lalilkoz6ra, melyel a jugoszliv mozdony-
szem6lyzet v6d6szentje tiszlelet6re rsndeznek, szint6n Szabadkin, Ene a rendezvdnyre a "hivatalosmeghfv6t" Atadtik sz6ban, A meghlv6 Sipos J6zselelnok t1rnak is sz6l, melyet ezilon is lovabb'[unk.

Kiskunhalasi 0gyviv6k



1995. mdjus Mozdonyvezet6k Lapja 11

MOS z KUPA 1
Budapest
Keleti csoport
A tavaszi forduld a Keleti Tagcsoport szervezds6ben,
Sebesty6n Lajos vez6nylet6vel keriilt megszervez6s-
re.
Ezrittal a helyszfn Kelenftild, a vasrit6pit6k sportp6-
lydja volt. A nagy l6tsz6m miatt a sz6lldshelyek k6t
kiiltinbiiz6 helyszfnen lettek biztositva.
A fordul6 a haryomdnyokhoz hfven k6t nap, dprilis
26 /27 - 6n keriilt lebonyolftdsra.
Sajnos a tavaszi id6jdrds nem fogadta keryeibe a
mintery 80 f6t sz6ml6l6 sportrendezv6nyt. Szinte viz-
szintesen esett mindk6t napon kereszttil. E nary
mennyis6gri es6vizet csupdn kell6 mennyis6gri farydl-
16 folyad6kkal lehetett p6tolni. A csrisz6s talajnak, s a
szinte vizip6l6 m6rk6z6seknek kiisziinhet6en'szokat-
lanul sok s6nil6s tiirtdnt.
Baunok G6bor, a MOSZ ,drdktis" jdtdkvezet6je sfpje-
l6re indultak a csat6k.
Dredn6nyelc
Eszaki - Szolnok 2 2fl
Salgdtarjdn - Fererrcud.ros 3:1

III. Ferencvdros 73 pont
N. Ikleti
U Eszaki

8 pont
5 pont Qobb gdlardnyok)

W. Szohnk? Spont
A MOSZ Kupa ktizdpdiint6j6be a csoportb6l SZOL.
NOK l csapata jutott tovdbb.

Gratuldlunk!
Sipos ddzeef

*

Szeged teriileti csoport
MOSZ Kupir kispdlyds labdarrig6 torna Szeged terii-
leti tavaszi els6 fordul6ja V6szt6n keriilt megrende-
z6sre 1995. dprilis 28-dn.
Sajnos a szentesi csapat visszal6pett a tovdbbi ktiz-
delmekt6l.
A m6rk6z6sek naryon jd hangulatban zajlottak. IG-
m6ny, de sportszerri m6rk6z6seket ldthatott a sz6p-
szdmri kiiziins6g. Mindtissze csak ery j6t6kost kellett
a m6rk6zds kdzben elszdllitani a gyulai k6rhdzambu-
lanci6j6ra, ahol els6segdly-nyljtds ut6n - a tdbbiek-
kel erytitt - driimmel elforyasztotta a h6aigazd6k
6ltal pardd6san megf6ztitt marhaguly6st.
A taldlkozdn 6s az aztkdvet6 eb6den r6szt vett V6szt6
polgdrmestere, sz6mos vontat6si f6ntik 6s Sipos J6-
zsef a MOSZ elndke is, aki az eb6d el6tt poh6rk6sztin-
t6t tartott.
Kiisztinet a mintaszer(r vend6gl6t6s6rt a rendezdk
16szdre.
Folytatds kiivetkezik mdjus 17-6n Szentesen.
Eredmdnyelc
BdkCscsabo - Kiskunhalns 02
Kecskemdt - Mezdhegyes 0:2
Szeged- VCsztd 32
Bdkdscsaba - Mezdhegyes 12
Kecshcmdt - VCsztf 12
Kiskunhalas - Szeged 2fr
BdkCscsaba- VCsztd 12
Kiskunhalas - Mezdhegyes 02
Kecskemdt - Sbeged 33

Kiss Ldszld
Szeged teriileti tigrviv6

Szolnok 1-
Keleti -
Szolnok I

Keleti 12
Sglg6tarjdn 1:1
Eszaki 10

Ferencudros- Szolnok2 4:1
Eszaki - Solgdtarjd.n 1:4
Ferencudros - Keleti 22
Szolnok2- Szolnokl 0:7
Szolnok 1- Ferencudros 0:0
Szolnok2- Salgdtarjdn 1:4
Keteti - Eszaki 3:1
Eszaki - Ferencvd,ros 2:3
Salg6tarjdn- Szolnokl 0{
Keleti - Szolnok 2 1:1
A fordul6 meglepet6s6t Salg6tarjdn ,csik6" csapata
jelentette, aki 6szi greng6lkeddse utdn veretlentil zdr-
ta a tavaszi fordul6t. Egrdbkdnt tovdbbra is a csoport
legsportszerribb csapata cfmet viselik.
Akdt fordul6 Osszesftett adatai alapjdn az al6b-
bi sonend alahult ki:
I Szolrnk 1 15 pont
n. Solgdnrjdn 14 pont

MOSZ KUPA
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Ttrdjuk h6ny 6ra van!
Mozdonyvezet i l6tszdm 6s szolgdlat l  6ra 1995.6v 3.  h6 22 munkanap

Szolg6lati Atlo- Szolg. Kifizetett Kbt. 6ra

hely m6nY 6ra 6l6ra,'-"6ra

Szolgflati AUo Szolg. Kiffzetes Kbt' &a

hely m6ny 6ra t6l6ra,'-"6r4

Bp. Keleti 2U7 30747 l33l n 168

1 7 3 8 0

Bp. Ferencv. 167 23282 X7 O r7O

1 7 r 3 0

Bp.fszakj 256 37 813 l'!m 4 176

1 7 7 7 0

Szdnok 3n 48 585 lll 74 176

i 6 5 0 0

Sz.feh€rvfr 355 49 83O 382 O 166

1 6 5 1 0

Bp. D€li 45 7356 46 O 176

l S l l o

cy& 188 27 Nl 412 O 168

t 6 9 3 0

Hegyestralom 88 13089 6 0 170

1 6 8 1 0

B.gyarmat 65 9113 62 443 176

1 6 6 1 8

Hatvan 140 22131 0 17 176

1 E 0 0 0

Bp.Ktil6ncel6 5 872 0 O 176

1 7 6 0 0

Miskolc 4& 64 619 ll4 354 l7O

1 6 1 0 r

Filzesabony 105 15 061 X O 176

t 7 3 0 0

Debrecen 246 32tu9 549 33 176

1 6 9 3 0

Plispbklad6ny l,16 21269 22 2l l'16

r 7 1 0 0

Nylrcgyhdza ?59 35 433 lO ll 176

t 7 t 0 0

Z.t;frcny l?O 18 603 O 2 r74

1 6 9 0 0

Szeged 123 n 2n l 46 176

1 6 6 0 0

B€k€scsaba 263 38 846 ?S ll7 176

1 6 8 0 1

Kiskunhal,as lll 15 94O n 4 176

1 6 8 0 0

Szentes 245 35'106 217 0 176

1 6 7 1 0

PCcs 257 37 & 5O5 lm nz

1 7 0 2 0

Domb6vtlr 275 41 893 n39 4 168

177 12 0

Nagykanizsa zot 30096 1906' 275 176

186 12 2

Szombathely 239 32354 636 322 168

1 6 8 3 2

Celld6m6lk 218 32894 1338 3 168

r 7 4 7 0

Tapolca 97 14534 522 27 168

1 7 1 6 0

Z&^e1erczeg 97 15 192 lll5 0 166

l?8 13 0

El 162 t 53f,6 769 869 13 932 195'l l'12.1

4 5 4 8 1

Budapest ui. 1853 270219 4176 598 l7l.l

1 7 1  3 0

Miskolc iji. 565 79 680 150 354 l7l.l

1 6 3 0 1

Debrecen Oi. 651 89 3ll 581 65 176.0

, 7 0 1 0

TAhonylli. l7O 18 603 O 2 174.0

1 6 9 0 0

szegedtii. '?42 lg7 489 2& 2a7 176.0

1 6 7 0 0

P€cs tii. 735 r@ 591 5150 379 171.6

1 7 7 8 1

Szombathely 651 94n4 3611 352 167.7

t7?. 7 |ui.

Felelds szerkesztd: SIPOS J6ZSPF
A szerkeszt6s€g cirne: 1087 Bp., Kerepesi ft 3.

Telefon: 1130-818, L339-54O
Ozemi telefon: 01-16-62, 01-1840, 01-19-90, OI-21-87

A Mozdonyvezet6k Szakszerv ezrtn rregbiz6s6b6,l kiadia az

ANTIKVA Kft- 12O2 Budapest, L6z6r u. 38.

Telefor/far 284'-3550
K€sz0lt az ANTIKVA nyomdaii zern€*n
Felclds vezet6: Andics Ldsul6
Munkaszdrn: 95.125


