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{gettaz egdszfftdhfz.Erzddosaz emberek hangulatdn,viselkeddsdn,hogy
kdzelega forgalmi vizsga. Sajnosaz
rez- 6vek folyam6neldfordultakrosszulldKdt 6wel ezelfitt megdllapod{ssziile- r6s. A mindenkorivizsgabiztosok
tefraz €vesforgalmi vizsgft iddpontjd- duldstelenarccaltettdkfel a szakmdba tek is a nagyizgalommiatt. Evekendt
kelle161 6s m6dj{r6l. Ezen megdllapod6s illd ds nem illd k6rd6seiket.Sokszor jeleztiik,k6rfiik,hogyvi4ltoztatni
hidnyossdg"
miattkel- ne a vizsg{ztati4sstflusdn,mddszer€n,
olyan,,tuddsb6li
alapjdn2 dvenkdnteseddkesaizsgiza vizsgdt,amitegyj6l de mindig csukottkapukatddngettiink,
t^t^. Az id6n els6k6nt Bdkdscsab6n lett megismdtelni
Mindezekelkezddddfiel a vfuva v6rt, vagy inkdbb k€pzett forgalmistSnakvagy rakt6ros- nemtaldltunkmegdrtdsre.
nak illett volna tudnia, nem pedig a len6rea kolldgdkrendszeresen,
becsiirett€gvevdrt vizsga.
- Szeged- mindig is mozdonyvezetdnek.
A vizsgdkalatt 6s letesenkdsztiltekaz6venkdntmegism6Igazgat6sdgunk
hfresvolt amagasajdtos,egyedifelfo- utiin sokszor6rte a mozdonyvezet.6ket telt nyfz6pr6bdra,a sokszordrtelmetgdsdrdl,a mindentmdsk6pptrelmez€- jogtalanmegal{zatAs,megsz6gyenitds. len, megal6ntat6vizsg6kra.
s6r6l,s igy nemkiilOnbena saj6tosvizs- Ne kivdnom senkinekazt az egyh6na- Ilyen el6zm6nyekut6nvdrtuka 10 nagfztatAsi stiluMr6l. Hosszf-hosszri pot, amit a mozdonyvezetd
kolldgaa poser6pr6b6t,
az6vesforgalmivizsg6t.
6s 10
dvelre visszamendlegaz orszdgbanitt p6tvizsgdigeltdltdtt.A rettegettnapok NaponCa18-20 mozdonyvezetd
folyt szintea legkemdnyebb
sz6monk6- el6tt pdr hdttel, nappal szinte l{nban kocsivizsgdl6volt vezdnyelvea nagy
6sszak,,Ki mit tudra".A vizsgabiztos
szervezettinkkdz0tt a vizsgdkel6tt tdmadt ndmi konfliktus,a tesztkdrddsek
K0lcsdn6sKlegdszit6
Nyugdijp6nztdr
A VasutasOnk6ntes
elfogadids6valkapcsolatban. Telefon
1996.mdrclus28-dn(cs0t6rt0k)
10.306rakor ide, telefon oda,aztin egyszerj6U.az
l. KUld0ttk0zgy(l6se
szellemd(BudapestVl. Nyugatit6r tizenet,hogya megdllapodds
lgazgat6s6gKonferenciatermdben
a MAVRt. Bev6telellen6rz6si
1-2) kerUlmegrendez6sre.
ben kell a vizsgflztatAstvdgrehajtani,
eset6naz 6jabbKUldiittkdzgyril6s
a fentinapon6s helyen11.306rakor
Hatdrozatk6ptelens6g
amelyaz sredetinapirenden
szerepl6rJgyekben
a megjelentek
szAm6t6l teh6tfigyelembekell vennia tiszteket.
kerUlmegtart6sra,
A mozdonyvezet6kolldgdk term6f0ggedentllhat6rozad<6pes.
szetesenaz id€n is rendesen,becsiil{apirend:
letesenfelkdsziilteka vizsg6kra.S eljdtt
tSuimdr/eg/. Az /gazgatdtande /995.
6s beszdmo/d1b/entdse.
2. Az E//en6rz6Eizottsdg/ 995.6 uibeszdmoftS/a.
anagyizgalommalv6rt els6nap,s beiilt
3. El6te4asA6sa Vasutas Nyugrdfpdn*irA/apszabd/yinakm6dositdsdra.
koll6gaa vizsaz
els6.5mozdonyvezet6
teruCnekm6dosfrdsdra.
4. E/6te4*z6s a VasuasNyugdfpdnztdr/9!M. CwpCnzAgyt
jott
gdra.
Es
nem
v6rt,illetve a
ekkor
a
ua/6eatlakozdsra.
5. Jamdat a MagyarPCnzdrszdretsCghez
6. Zdrsz6.
r6genv6rtcsoda.A terembdlkijdvd kolkapcsol6d6
ir.5sos
el6terjeszt6sek
megtekint6s6nek
helye6s ideje:Vasutas l6gdkmindegyikeszinteugyanaztkdrA napirendekhez
'it66.ll.sm.1ee6.
Vl.,Andr6ssy
Budapest
marcius
tt31.T:;ffS"lij:Xt
Nyusd[p6nzt6a
dezte,hogymi tcirtdnta vizsgabiztosokkal? Gydkeresv6ltozdsttapasztaltaka
az lgazgat6tan6cs
eln6ke
vizsgdztat{sm6dszerdben.Csak szakmdbav696,gyakorlatias,
tiszta,egyenes
kdrddsekettettek fel. Ahol kellett, ott
nyugtatlak,segitettek,
sj6 irdnybaterelm6g
mindig
izgalommal
teli koll61996.fd,rufir20-dnvoltAt tve,W bekdvakezm
o vcsit tdrtfrcdbenozo sojndlotos t6ka
gdt. Atiz napeltelt6velsemvdltozotta
bdlesct,oholhriron koll{dnk - Sdpicyulo TdttrGyuloAsMorcziIsfvdn- elhnyt.
m6dszer,igy a mozdonyvezetdk
vdlenqemldkez&tt{rtott, ds
Az olkolonhozill6a w ffior&,ilfina ddrrcrr,i t{gcsoport
mdnye
A
vizsgdztatis
sem.
vdgrepzivirdgaotorroltivtdgctt a sfiokndloz elhnytck €nldk6r€k
tiv iri4nyban
elmozdultaz elmflt 6vekPolgdxJdrsd
hez
k6pest.
Nagyban
v6ltnzotta vizsgafigyvivfi,
vaab
Debroceir
biztosok vizsgfztatAsistilusa. Els6sor-
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ban arra voltak kfv6ncsiak,hogy mit
s nemiura,
tudnaka mozdonyvezet6k,
Nyugodts6guk,
nem
tudnak.
hogy mit
higgadtsdguk,a szakmahozszorosan
hozzfitarnz6 kdrddseikmegnyugtattdk
a koll6g6kat.Szemldletbelivdltoz6suk
rem6ljiiknem csakerrea 10 napravonatkozik.B(zunkbenne,hogyajtiv6ben
is hasonl6stilusbanfolynak le a vizsg6k, bizonltva azt, hogy igy is lehet
vusgdztatni.
Aj6 irdnyf pozitiv viltoz{s nemmenta
sz(nvonalrovdsdra,nem esettlejjebb a
m6rcesem.Akdvetelm€ny,a kdpzeletvolt tartva.
beli l6c tovdbbrais magasan
mostis
sajnos
A 180mozdonyvezetdbdl
kdvetelmdmeg
a
feleltek
hatannem
nyeknek.Bz szdzal€kbanmegegyezik
az eddigi 6vek 6tlag6val.A vizsganelv1rzettkolldgdkndlsem elsdsorbana
volt a hiba,haneminfelk6sziiletlensdg
k6bbmdgmindig a hatalmasdrukk,izgaTom
zavafladketdsszerigy,hogysajnos a legjobbj6indulattalsem lehetett

A p6tvizsg6juk
elfogadnia vizsg6jukat.
lesz.
remdljiiksikeresebb
Sajnosa vizsganemsikeriiltmindenkidolgonek egyform6n.A tiirsszolgdlat
zdi, akikkel egyitt vizsgintunk,sajnos
rosszabbulzirtAk a 10 napos,,Ki mit
illetve az
tudot". Az eredmdnyekdrt,
csak 6s ktzdr6'
eredmdnytelensdgekdrt
lagmagukatokolhatjak.Itt 6smosthati4rozottankell tiltakoznunk6s elhatdroamel6dnunkazokt6la m6dszerekt6l,
lyeketr6nk akamakhrizni.Tdvol dll a
minMOSZ-t6l6sa mozdonyvezet6kt6l
felkekapcsolatok
denolyanritkeres6s,
res6se,amelyjogtalaneldnydkhdzjutSzinkoll6g6kat.
tatnda mozdonyvezet6
tdnel kell, hogyhat4roljukmagunkata
vizsgaidejdnfeladott,zsarol6stflustilev6lt6l, melybena tovdbbimozdonyvetertilezet6ibuk6sokeset6n,azi4llom6s
feltartdlykocsi
tdnl€v6 19db benzines
fenyegydjtasSval,
6slakdsfelgyrijt6ssal
getfizdttegy ismeretlendllampolg6r.
jellemNemmir6nkmozdonyvezetdkre

z6 stilus,hogyha az 6n tehenemmegis.
drigOljcinmeg a szomsz€d9'
d<iglOtt,
kcizvetlenvesz6lyokoz6s,
Az esetleges
gyrijtogatdssalval6 fenyeget6zdsnagyonkomolydolog,nemkellenea gondolatdvalmdgj6tszanisem.Talan,ha a
veltink egytitt vizsgdz6 szaktdrsak
az
annyitforgatt6kvolnaazutasiLisokat
ut6bbih6napbanmint a mozdonyvezet6k, akkorbiztosanjobb eredmdnyeket
6rtekvolnael.
a l0 napos vizsgdztatAst,
Osszegezve
hogyrij szelekfdjnakigazelmondhat6,
gat6sdgunkteriiletdn. Remdljiik az
vizsgdkramdrvala1998-banesed6kes
k6sziilneka mozmivel nyugodtabban
donyvezet6koll6gr4k, eml1kezveaz
idei, vdgre igazfu oktatdsjellegfvizsgaztatilsn.Perczeigazdnnyugodtakakkor lenndnk,ha ez a szell6tovi{bber6vizsgdzsddne,s elfdjn6 magdtazeg6,sz
a vizsgdvalegyiitt.
taLisirendszert,
Bar6th G6za
MOSZ iigyvivd, B6k6scsaba
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TA"IEKOZTATO
vas0tif6-6s mell6kvonaABB Daimler'Benz teszi,hogya magyarorszdgi
Az 1996.janudr1-j6nmegalakult
itthonk6sztiljenek.
{jdkel motorkocsik
konszern
a zUri- lakraszUks6ges
Transportatlon(ADtranz)nemzetkdzi
nyilikt6volsdgi6s el6vdrosi
lehet6s6g
csoport6s a stuttgarti Hasonldk6ppen
chi sz6khelyfABBvillamosipari
- vasuti kocsik, metr6- 6s vlllamoskocsik gydrtdsi
egyesr.i
sz6khelyri Daimler-Benz AGvasfti AgazatAnak
dtad6s6ra.
az fj techno169i6j6nak
v6llalatr6szesed6se
l6s6veljdttl6tre.Ak6t alap'rt6
k'nv6nia
telepitenia vasuti 6s
Dunakeszire
Az
ADtranz
5S-50%.
k6zdsv6llalatban
klimaberendez6seinek
t6megkdzlekeddsi
vas0ti
a
legnagyobb
sz6llft6ja
idrmtivek
Az ADtranzavil6g
iArm6melynekjelent6sr6sze
gy6rtdstenilet6n,40 orsz6gbanmintegy22 000dolgo- gyarteset6s 6sszeszerel6s6t,
kerUl.
Term6keik6z6tartoznakvillamos6s exportra
i6t foglalkoztat.
hdl6zatar6v6n
kereskedelmi
6s Az ADtranzvil6gm6ret0
vonatok,lnterOity
nagysebess6gri
dfzelmozdonyok,
6s javftdsi
alkatr6szgy6rt6sra
biztosft
megrende16seket
infrastruktura,
vasrlti
metr6,
villamos,
vonatok,
el6vdrosi
a bejutdst0i exportpiacokra.
tovdbbdseg'ltti
tovdbbiiszervk 6s munk6kra,
biztons6gi-6s irdnyft6rendszerek,
6vekben
szerintaz elkdvetkez6
Az Uzletielk6pzel6sek
karbantart6s.
fubev6tel6l.
az
Industrie a v6llalatmegk6tszerezi
az ABB 6s az AEG Daimler-Benz
1995-ben
l6tszdm
hogyalelenlegldolgoz6i
vdllalta,
3,5milli- Az ADtranz
a vasutijarmfiparteruleten
forgalma
egyuttes
a
marad,
amennyiben
vdltozatlan
pedig
3
6vig
minimum
4,4
6rt6ke
rij
megrendel6sek
6rd ECU volt, az
nemcsokkentia megrendel66rt6ke MAV,mintf6 megrendel6
rendel6s6llomany
ECU.A jelenlegiteljes
millidrd
6s term6kekbevezet6sedj
seit.Az 0j tev6kenys6gek
ECU.
8 milliArd
mintegy
ujabbmunkalehet6vlatilag
kult0rat,
s egydttal
1996.janu6r 18-dnal6irt szakmai
A MagyarAllamvasutakkal
teremt.
szerz6des6rtelm6benaz ADtranz39%'ostulaidon' t6s6get
a
reszt szenzetta MAV legnagyobbj6rmfijavft6j6ban,
U|AVDunakeszlVagongydrt66s Javit6 Kft.'ben.A
920
vdsdrl6sidr a n6v6rt6kt6bb,mint h6romszorosa,
milli6torintvolt.Ac6g 51%-aaMAV,|AT.-aa dolgoz6k
a BebritsLaios Vasfiforgalmi
1971-benSzegeden
van.
tulajdon6ban
MRPszervezet6nek
4. A osztdlydban
Te
c
hnikum
A j6rm6javit6 0l neve MAV-ADtranzDVJ.
gy
(
Laj
M
ar
os) v6gzett osztdlytdrsaim
zt
ndk
:
a
os dlyfd
gy6rt66s javft5
Az 0j v6llalata jdv6benis vasrjtikocsi
jelentkezds€t
25
4reus6gitaldlkoz6ra.
a
€ves
vdrom
s a legkorszer0bbtechnologiai
fogmrikodni,
egys6gk6nt
NtmethAntal
k6vdllalatai
hasonl6
r6v6nKdz6p-Eur6pa
beruh6zdsok
Telefon:06151-93
szerezhet.
zdttkulcspozfci6t
adnia legUiabbalacsonypadl6s
Ctm:6400Kiskunhalas,Szdlmalndru. 3.
AzADtranzdt kfrvdnja
gyertesitechnol6gidjdt,
amilehet6v6
dfzel-motorvonat
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EGYUTTM AXONESI MEGALLAPODAS

! fOlfforAul6s el6k€szit6 targdasok eredm€nye! kent a mag/ar Mozdonyvezet6k Szakszewez,et€,! nek 6s a szerbiai MozdonyvuetbkSzakszewue,a- _J^- - - - ^- ^a!i _

- - ^l - ^-

! tenet vuet6l, az 1996. linuar 29-30-an BudaI

a

I pestenmegtartotttaldLlkoz6jukonaz

! rillapod6.stkdtdtt6k

allbbimeg-

- Mindket f€l k6lcsdn6sen lrriJelentt€s elismeri,
:
i hogr szomsz€dos orszAg l6v6n rendszeress6 kell
i t.tili egmr6rs kdzvetleri tSjdkoztat6.sdt vasritja! f"t - €sizakszervezeti tagjaink helyzet€r61.
! - Retet<ldemelt fontossS.gri kdrd€skdnt kezelik a
3 mozdonyvezetlk elet- 6s munkak6riilm6nyeii nek, J6vedelmi viszonyalnak egrrnS"ssaltdrt6n6
i megiimertetCset.
! - e kdt orszdg szakszewezeteinek tal6lkoz6it
i mindvezet6i,mindavontat6sif6ndks€gekszint! i€n rendsreressd teszik.
felek €vente legalabb egr
i-- po egruttmtikdd6
k6lcsdn6sen
t6J€koztatJdk egrrndst
att<atommal
!
j mindkdt orszdg mozdonyszem6lyzet€nek aktu6! lis probl6m6ir6l, a vasrit vezet6ivel megkdtdtt
I fontos megd:llapodd:sokrol.
tOrtend tiltakozd meg| - lo orszigok ig'ircU.tt
(sztrdjk)
eset€n, a szakszervezetek
! mozduliisok

!
a
a

a

k6teless€guknek tekintik a szolidarit6.si egrutt- !
mukdd€st.
- Mindk€t f6l lehet6sdget teremt arra, hogr a !
I

trJ-ll-:r

maS/ar €s a szerbiai vontat6.sif6ndks€get<tretyi ;
!
a

szakszervezeti sewei k6z6tt k6zvetlen kapcso- :

latfelv€telj6hessen l€tre.

a

- Tanuhnfuryoz.zdk annak lehetdsdgeit, t:ogr az
1997. 6vt6l kezddd6en amozdonyszem€lyzet csereudultetdsben vehessen rdszt magrar 6s s"etbiai udul6kben.
- A meg6llapodd.st alair6 felek k6telezettsdget
v6llalnak arra, hogy legal6bb kdtevente delegdci6t cser6lnek, me\mek f6 c6lja a szafrszewezetl
tev€kenys€g tapasztalatainak megismer€se, egrmd.snak t6rt€n6 dtad5.sa.
- A Magrar Mozdonyvuetdk Szakszervezete hogr t6mogat6 seehdk6nleresztfil
"attaga,
gits€get nyrijt a szerbiai
irtozdonyuezetOt< Szakszeiezet€nek abban, hogy bekapcsol6dhasson
azDur6palAutonom MozdonyvezetlkSzakszervezeti Sz0vetsdge (ALE) munkAjdba.
Slpos J6zsef
elndk

a

i
!
i
:
!
I
i
!
:
I

!
!
!
!
:
:
GruJovlc Petar i
elnd,k
:
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TORVEItvMoDosirnsoK

1 9 8 9 - b e n2 , 7 7 + ,
1 9 9 0 - b e 2n , 2 8 1 ,
1 9 9 1 - b e 1n , 8 1 7 ,
1 9 9 2 - b e n1 , 4 9 8 .
A parlament 1995. december 19-en igazolja. A betegszabadsigidejCre az
m6dositota a Tirsadalombiztositisr6l 6tlagkereset75 sziuallka jir, ezta munA niugdij alapiiul szolgil6 kereseteket
sz6l6torv6nyt.A legfontosabbm6dosi- kiltat6 fizeti. A 16 napi keres6k€ptelen- 25 ezer forintig figyelembe kell venni,
s6g eset6ntipp6nz jir, melynek 1/3
tisokra ezirton hivjuk fel tagjaink figyelszembenaz 1995. 6vi 20 000 Ft-os
rtszlt az irj szabilyok szerint szint6n a hatirral Az e fdlotti kereseteketdiffem6t.
- A torvEny sok l6nyeges m6dositist
munkiltat6 fizeti. Tehit a 16. napi be- renciiltan veszik fi gyelembe.
tartalmaz. Fontos tudni, hogy 1996. tegsEg utin a TB torvEny tipp6nzre - Viltozott a nyugdijemel€srendszere
januir 1-t6l csakaz a szakmunkistanul6 vonatkoz6szabilyai szerinta munkiltais. Az elk0vetkez6kbeneli5z5€v t6nylebiztositott, aki osaOndijban (munka- t6nil mrik6d6 ,,SZTK"kifizet6helyfizeti gesnett6 itlagbCr emelked6s€velazonos
b6rben) rCszesiil,6s a tanul6 szerz6d6s ki a tipp6nzt, ahol ilyen nem mfkodik,
szizal€kkalkell a nyugdijakat felemelni.
p6nztir.
ott a megyei egeszs6gbiztositisi
Felhivjuk a figyelmet, hogy a tiszts6gvidapjin szakk6pz6iskolai anulminyokat
folytat. Err6l a szigoritisr6l az€n kell A tippenzhez a munkSltat6ihozzijlrusel6k tiszteletdijaa j0v6ben nem TB
tudni, mert csak a fenti felt6teleknek list a TB iirulEk elszimolisakor rende- koteles!
megfelel6 szakmunkistanul6 szerez zik. A munkavillal6k a tipp6nz teljes A gyermekescsalidokat erint6 viltozimegkapjik.
osszeg6t
szolgilati id6t.
sok els6 torvenye is megsziiletett.
- Felhiviuka figyelmetarra,hogy 1996. - A nyugdijrendszerben
azalibbi l6nye- Az 1995-6sCXXII. torvEnyszerintcsak
januir l-t6l csakahhoz a gy6gyszerek- ges viltozisok t0rt€ntek:
azok a csalidok kapnak a gyennekeik
- Az 1996. januiir 1-t6l megillapitott uuin csaHdi p6tl6kot, akikn6l azel0zb
hez kapunk tirsadalombiztositisi timogatist, melyet olyan orvos rendel, 6s a minimilis nyugdii 96Cr0 Ft. Term6- 6vben a nett6 iovedelem I 9.500 Ftlf(i,
beteg a gy6gyszertolyan gy6gyszertir- szetesenakinek a kerese[eenn6l keve- illetve az egyedtilill6 sziil6k eset6ben
ban viltla ki akikkel az eg6sz- sebb volt, az ezt a nyugdijatnem kap- 23 4oo Ft/f6.
hatfameg, ugyanisazt a keresetu6nyisegbiztositisipCnztir szerz6d6stkotott.
A csalidi p6d€kot egy irj nyomtatviny
- M6dositottik a Munka Torv6nyk0ny- ban szimoliik.
kitolt6s€velkell igOnyelni,ott ahol azt
v6t is. Januir l-t6l a munkavillal6 16- A nyugdii kiszimitisa is viltozott. Az eddig is kifizett6k.
sz6re 15 nap betegszabadsigjir. Beteg- alapul szolgil6 kereseteketa kovetkez6- Viltozatlanul erv€nyben \'f,n az a szaaz els6 k€ppenveszikfi gyelembe:
s6geeset6na keres6k6ptelens6get
bily, hogy a tart6sanbetegragy ertelmi
hirom nap kiv6tel6velaz Eg€szs6gbizto- 1988-ban el€rt keresetek szorz6ia fogyat6kosgyermek utin felemelt csalidi potl6k iir.
sitisi P6nztirral szerz6d6stkotott orvos 3 , Z + 2 ,

Lapja

Etjdrdsi szabdlyokegydnimunkaiigyiiogvita esetdn
betartani,amennyiben
6rdemeselolvasni6s az abbanfoglaltakat
jogvit6takarkezdem6nyezni
a dolgoz6.
munkaUgyi
A jogorvoslatizArad6kbana hatArozatothoz6 felhfvjaa dolgoz6
sz6mitott15 napon belUl
figleim6t,hogy az irat_k6zhezv6tel6t6l
liAseEu ecvezrerEsl KERELEMMELfordulhata hatarozatot
megz6rad6kban
vagyahhoz,akit a iogorvoslati
al6lr6szem6lyhez,
jeltil.
A 15 naposhat6rid6beaz a naPnem sz6m[tbele,amelyiknapon
6tvetteaz iratot,hanema kdvekez6napon kezd6dika hat6rid6'
t6madmega dolgoamikornemhatArozatot
Azokbanaz esetekben,
jut6sdt6lkellszdmitani
a
tudomAsra
26,akkora s6relmesint6zked6s
15.napot.
k6relmetc6lszer0k6t p6ld6nybanelk6szlteni.1 p6lAz egyezt€t6si
Stadniaz illet6kesvezet6nek,illewetitk6rd6nyivagyszem6lyesen
pedig etvetetni,illeNe aj6nlottvagy
n6j6nek,a m6sodp6ld6nyon
post5nfeladni.
k0ldem6nyk6nt
meg6llapi- t6rtivev6nyes
a her6nyosjogkdrretkezm6nyeket
felmond6s,
A rendkfu0li
6rteslt6s,nyugdiimeg- Az egyeztet6sik6relemtartalm6ra6s form6j6raaz al6bbi mint6t
besorol5si
k6rt6rft6sihatArozat,
t6 hatArozat,
6llapft6hatArozatstb. tartalmazrin. iogorvoslati z6rad6ltot,amit aj6nlomszlvesfigyelmUkbe:

6rdekeits6rtia
Mindenolyanesetben,amikora dolgoz6szem6lyes
vit6ta kifog6a dolgoz6indfthatmunkaUgyi
int6zked6se,
munk6ltat6
szemben.
int6zked6ssel
solthat6rozattal,
jogvita:
Melyesetekbenindffiat6egy6nimunkatigyi
1. rendkMilifelmondAs,
jogk6vetk€zm6nysk
tekintet62. KSZ82.$-banfelsorolthatr6nyos
benhozottfr6sbelihaHrozat,
hatArozat,
3. KSZ83. $-a alapjdnhozottkArt6rft6si
6rtesft6s,
4 . besorol6si
m6dosft6s,
5 . munkaszez6d6s
p6d6kstb.)megpihen6napi
6 . elmaradtp6d6k(pl.m0szakp6d6k,
fizet6s€,
megemel6se,
6sszeg6nek
megdllaptt6sa,
7. b6rkieg6szft6s
stb.
hatArozat
8 . nyugd!meg6llapft6

Cimzett: (aki a hatirozatot aliirta vagy akit a iogorvoslati zirad6k megielol)
N6v:
Beosztis:
Szolgilati hely:
.."'frt
Tisztelt
' ' ' (szolgilati hdy) dol. . .. ' beosztis
' .. (nev)
199.
€s 200. 5 alapiin a
az
Mt.
ellen
hatirozat
,[tj,io,t .
..'sz.
goz6i * a actolt rrghntnfunzisolcplink@viscl&n
torv6nyes hatirid6n beliil

egyeztet6si
fordulok

a t.

k€relemmel
(iogkorgyakorl6)irrhoz 6s k6rem a .....

... (n6v) ellen hozott
munkiltat6i intezked6st
kirt€ritest
(A megfelel6 kifeiez6st
helyezze hatilyon kiviil, viltoztassa meg, m6n6kelie a klrterites osszeg6t,szabion ki enyh6bb buntetest.
hasznillal)
Mis jellegri ugyekben pedig ide kell beirni a konkr€t k6rest, pl. viltoztassa meg a besorolist (munkakdr, fizet6si ovtily megnevez6se),
Iizesse meg az erre 6s erre az id6re ilro elmaradt mrivakp6d6kot stb'
o .htirozct' v0vqreszkimorcd.
Ettkfui u g5et*ba,omikorkonkr6tklr& vcn, olJar Ennirctl;ztrlfrqo futanii rmnAoth6'l
illet61q,hogymiXtleredo konk€tigmye.
Ezutr6rpnozi nd oklA s, bog/mi€rtlari o batdrozatmegr,6lt@tatir,it,
mqaifolni.
& kdrtiritesifutiromail o hotirozotindokolisibcnwrcpll tn*a kell megkisirelni
MudAltdt6iinr€zke.d6i
tiibb kiskoni
felergmunkcn6lkuli,
(Pl.
volt
mq btintetve,
nan
indokokat.
kcpoolotos
ktiritlrnyeivcl
csoftdi
ddigi
munlmvqgbcvel,
o
dolgoz6
Idebe bkt lmi
gyernvkvonstb.)
2fu6 ftnl{at
urat, hogy a fenti iigyben viveskedlen egyeztet5tirgyalist kitfizni 6s arra
K€rem a t, ,.....
. . . . .. n6v k6pvisel6i6t'
n6v es .. .. .
(az
dolgoz6t)
6rinten
......
megid6zni
Ditum:
Mell6klet: meghatalmazis
Tisztelettel

n€v
**k6pvise16je:
n€v, tisztsCg,beosztis
ellit,lsdvcl.
vogyo M1SZjogdvnito kdpviselete
* [zt o vdvqrEszt
aMoSZhtlyi,vagytert&tingyvivriltt,
rneg]mralnrzc
csokotkorkellhimi, hoo dolgozri
** Ho voarrghulmozis, d4, fu . egyatetbik€relnrtack o kepvisel6
irja ali. Ho a dolpz6szemilyaarjLr el, nekikell aliirn.ia.

helyi6s
6s-minden
mintavana lr/OSZEvkonyv6ben
Meghatalmaz6si
sz6mftott8
Az egyeztet6sta kezdem6nyez6st6l
ter0letiUgyviv6n6l.
jegyz6nyvet
kellk6szfteni'
naponbelulki kelltrizni.Az egyeztet6sr6l
t6rt6nik6s aztmindenielenl6mfupedigakkor,amikoraz egyeztet6s
jegyz6k6nyvb6l
az 6rint€ttdolgo'
ati kellirnia.Az egyeztet6si
vOnet<
kellkaPni.
z6nakegy p6ldanYt

Hanem,
lez6rul.
a munkaUgyijogvita
sz0letik,
egyezs6g
Amennyiben
6lniaz
id6nbelUlkellkeresettel
akkor15naponbeltil,illetveel6vUl6si
ha az 6rintettdolgoz6tigyd<int.
bir.6sdghoz,
illet6kesmunkaUgyi
azonbanm6r mindenesetbena MOSZjog6szai
A keresetlevelet
alapj6n.
k6szftikel, meghatalmazAs
Dr.Vagadailldik<ijogtan6csos
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(1994
e hely0tt
mdr Egondolalok
kozread6sa
els6dlegeelej6n)
Kor6ban
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A tisztelt olns6k kor6ben bizonyira ismert a riport kdnyv, melynek clme:
,,A vasirnrdla 70-es6vekre..."
hogyMiskolcon
civilszer- senaz6rltort6nt,hogy6szinte
tiszte- Az is eml6kezetes,hogy a folytatsban hamilt ielz6k bizonyos kdrcikben d6g
koz0lt6k,
(mint
fogadtatissal
vend69- nagy port kavartak.A nyilvinossig szimin nem dertilt ki, hogy honnan ered.
k6zepette
klubalakult
a
leltel,
szives
z6d6s
felhiborodtak, mmok bizonyos d6gt6telt 6rezve (mondvin: ,,v6gre
mondja),
a c6gbir6sAg
be- s69beinvil6ljuk
a ko116g6kat,
barito- Egyesek
kOznyelv
frappiuan min6sitett helpetJc6p van a k6zeletben") mosolyogtak.
jegyezte.
6sezidiigismeret- Tivol ill t6lem, hogy a rnrilton merengiek, vagy iirUgyet talilva ut6hgos
Egyszer0bben
fogalmaz- kat,ismer6soket
okossi rukkoliak el6.
el6ddk
nyomdokAn
a leneket.
va,a hajdani
mdyek a ma 6lm6nyei (melyeket
megfo
rdulta miskolciF(is- A tollat azok a gondolatok adtik a kezembe,
MOZDONYVEZETO
OTTHONfEI. Akivalaha
nap minr nap tapasztaltv6rforra-16jelens6geklittin) 6s a propagilt perspekj
e
l
z
6
jogi
(
a
a
lorma- t i - b e n
a zE s z a k i , h a j d a n i , ,tivlk
H 6 -osszevetes6b6lad6dtak. Gyarl6sigomb6l fahad, hogy az 6let dolgainak
elevenit6se
megtort6nt
kolcsonzott),
litdsoknak
iseleget
t6ve.
m6nKatici6kt6l'
az robbs6g6t majdnem eg6sz foldi pilyafutisom alatt az obiektiv masiniszta
ideta16l,
lelkes
tag6s szimpatizdnskOnny0szerrel
deazis,aki lencs6nkereszti.illitom.
N6h6ny
Talia m6g sil<eriilaz eaedllordulot rid6pnem, a dolgok mikenQe anyagilag
j6volta el6szdr
jir erre,hiszen
a vonlatisi gsak annyiban 6rint, hogy lesz-e m6g szabadjegyem,vagy a gyermekkori
firadozAsa,
s az illet6kesek
pontj6n
vonatkozAs6ban
is telepkimagasl6
van.(Ahaj- betetlilzethezhasonl6 (neuin egy 90%-os 6s tiz 5O%-osalamizsnalesz csak.)
mAraazobjektum
vilteaz daniels6buk6
el6tt.
Nem6ppen
teg- Az 6:zelmi k6t6destillet6en mi tagadispesszimistavagyok. Netin ha be is lun:nk
el6bbre
egy,,ty0k16p6ssel'
annak a bizonyos HAZ-nal az el&zoMliba, a sainzfoldi k6z.lekedesbenaz csak
sz6nparton
egy nap,abb6la c6lb6l
6pult,hogya nebiny 100 kn sztnidanovekedestfq
iigyetA hajdani
lelenteni. Tobb milli6 magamfajtinak az
i g e l e g e d j esak
klv0li,
kev6s
renovAl6sts z e n e sne6kh d npye r c m
- a nemzeti biiwleseg p,adnF noveked6sihanyadca lesz.
haszn6laton
6pUletet
bocsAtottak
rendel- nek,vagyn6hinyharapAsnyit
fala- A t6mi!"1 kapcsolatoslelensEgekr6l mindannyian b5s6gesenszerziin-ktapaszig6nyl6
talatokat.R6sdetekbemen6 leirisba eztttal nem bocsitkozonr.
pedig Mikozben gondolataim papirra vet6s6t megszakitottam, szembedddtt egy
nkre.
tozzanak,
a szelv6nyszed6n6l
kez6su
ird6j6rris
Akedvez6tlen
6saj6sz{nd6k a ..vez6r
0i' kifizesse
a v6lelez6st,sait6bt6, mely folon l6v6 hirom sz6 szoros osszeliigg6sbenvur a k6telye(melleslega 53 eszrend6alatt bel6m szorult, ciniJ<ussiggalIiiszerezett
ana,hogyamat6r
szaktudis- N e m6 p p eind ev i g ,d ee g y i k - m d s iimmel
k
alkalmas
szubjektivitist aak a kremat6rim lfurg)a fcgja megsemmisiteni).
vakolds,
vizJ[l6sszere-egy,zold
Petofivel",
esetleg
D6- l. Az a fajta piacgazdasig, mely eleinte sokakat brivoletbe ejtett, milli6k
sal(mdzolds,
,k6k
legye
aszolid,
dej6l zs6val'
megtoldva
adta
lelalapot.
Ez szimira v6rlizito sokl<.
l6sstb) lakdlyoss{
hasznAlhat6
k6tszobAt,
6sbel0l,mire csaknosztalgia,
kuri6zum
krlnteleve- 2. A hirom dvtizede zsugorod6 vasirrhil6zat k6t 6wizede fenekeden zsil
modjira nyeli a p6nzt, s m6g ma is feny6royire van a Japin vasritt6l
azid6jdrds,
az6rdekl6d6k nitettem
lel,)
megenyh0l
(Mozdonyvezet6kLapia l-2 szim).
barits6gos
kor- Summa
summ6rum
aza c6lvez6rell 3. Nem sok Ilradsigot ig6nyelne, hogy csokorba szedjuk azokat a saitoter1-2616lkellemesen,
eholtsenek.
ego- m6keket,ahol a nemzet nagyjai igEretesjov6k6pet vizolnak a MAV d6. Hogy
nyezetben
bennunket,hogyazeluralkodott
lertitnl, azt litjuk, tapasztaljuk.
l6v6jelz6kiss6 istamagatartdst,
szokdst
n6hanap- miv6
Az elnevez6sben
A bevezet6h6zvisszalanyarodva:tgy oinii<, hogy az aktivak, de a kiv6nhekorint- yinegykisegy0v6tarlozdssal
megt6veszt6.
Aklubkilejez6s
f0sze- derck k6r6ben is a l6szimmal arinyosan csokken a megszillottak kore.
Sumizn
z a v6lem6nyem,hogy merjtinJ<nagyok lenni. A 150 6v peldaiit
(Sz6sincs
exk- rezztik.
kollektiviz6l6s16l,
semarrautal,hogyvalamilyen
kovessek,ne csak a sz6noki emelv6nyenbrillirozznak. A k6z6let porond)in
lenn6nek.
A ma egynydjba
tere16s16l.)
luzlvtorekv6seink
bitor 6s okos lell6p6st tettekkel kovess6k.
minlegy
450mozdonyvezet6
illnem Koszonet
az6rdekl6d6s6rt,
viszlAt
a Mondhatja az ohaso: nyitott kapukat dongetek,el6ttem misok brilliirsabban
megfcgalmazvamindezt elmondtik.
elk016n(ilni
akar,hanemvend6get k l u b b a n .
Mindezek tudauiban annyiban optimista ragyok, hogy minel t6bben, minel
nyugdijas
vdrnimdsszakmdkb6l,
c6lzottabbandongetjlik a falakat,kapukat,ki-k6nyszerithet6egy kedvez6vasirti
ko1169dkat,
egysz6val
mindenkit,
aki
Talpas
J6zsef rekonsrukci6.
terLiletiil
Puhl llszl6
, Miskolc

Magyarorszdg megprdbiille feftaldlni a i6l6ti dllamot
Annak ellen6re, hogy a kommunizmus buk6sa 6ta eltelt 5 esztend6ben
Magyarorsz6gon az ipar jelent6s r6s#t 6talakitott6k 6s az dllami tulajdon
nagyobb r€sz€t privatizi'ltAk,atArsadalombiaosftri s 6s ak6zigazgatAs reform'
ja m6g h6tra van.
Ebben a k6t szektorban t<ibb mint egy milli6 ember dolgozik - a teljes
munkaer6 egynegyede - 6s a GDP sz6zal6k5but m6rt kolts6gek jelent6sen
magasabbak,mint az EU tagrdllamaiban.Mig az EU r{tlagban227o-otk51t
j616ti kiad6sokra, Magyarorszdgon ez az ar6ny 277okonslvan.
Ennek k<ivetkeztdbenj6val nagyobb a magyar ad6fizet6renehezed6teher,6s
ez a t6ny lassitja az iideti fejl6d6st,6s Mtoritja az ad6fizet6sa161ikibrlj6st. A
munkaad6knak a fizet6seken kiviil tdbb mint 507o tSrsadalombiztositdsi
j6n:16kot kell fizetniiik dolgoz6ik ut6n, szemben azEU 3l%o-os6tlag6val,
vagy plldAul azzal, hogy ugyanez a Cseh Kciztr{rsas6gban
26, l.engyelorszi{gban pedig 327o.
Rdadi{sulez a t<ibbletpenza jelek szerint nem oda keriil, ahol sziiks6gvolna
n{. A rendszeren beliili hat6konys6g nagyon gyenge, 6s jelent6s 6tfed6sek
vannak. Bdr Magyarorszdgon p6ld.{ul impondl6an sok a k6rhAzi 6gy, az
eg6szs6giigyiell6t6s magukban a k6rh6zakban bizony m6r nem peldaszeni.
A vildgbank egy k6zelmfltban publik6lt jelent6se szerint: ,,egy 45 6ves
magyar f6rfi osardk trirsdniil 6 6wel rdvidebb 6lettartamraszi4mithat.Ez a
botr6nyos statisztika elkeriilhet6 emberi trag6di6kat 6s hatalmas gazAasigi
kolr6geket sejtet... A magyar eg6szs6giigyirendszereg6szenmostan6ignem
tudott reagdlni avSltoz6 sziiks6gletekre". Az eg6szs6giigynem az egyetlen
olyan tenilet, ahol Magyaronzr{g trilk6ltekezik. Amig Ausztri6ban6s HollandiAban az 6vod6kban 21 gyerekre jut 6tlagosanegy pedag6gus,addig MagyarorszdgonI l -re. A nyugdijkorhatr{rjelenleg a n6k esetdbenmeglehetdsen
alacsony:55 6v. A f6rfiakn6l 60 6v, de mindkett6t fokozatosan62 6vre emelik.
Rdviden teh6t: Magyarorsz69nakjelenleg olyan j6l6ti rendszerevan, amelyet
nem engedhetmeg mag6nak.
E rendszerfenntartrisa-melynek alapjait m6g a 70-es6s 80-as6vekbenfelvett

hitelekMl raktdk le - rendkiviil srilyos terheket jelent a gazdas6gsz6m6ra.
Magyarorsz6gonkell Eur6p6ban szinte a legmagasabb ad& fizetni, igy a
vdllalatoknak alig marad p6nztik befektet6sekre,6skifejl6d<itt egy hatalmas
pdrhuzamosfeketepiac, mivel mind a munk{ltat6k, mind a munkaad6k ki
akamak bfjni az ad6fizet€s a161.
A magyar penaigyi v6ls6g 6s kdnyszenl nadrlgszijmegszoit6s eredm6nyekdnt a j6ldti rendszera szocialistdk 1994 m6jusi hatalomrajut6sa6ta egyre
fokozottabb vizsg6l6d6sokt6rgya. 1995 m6rcius6ban a konn6ny takar6kossi4gi csomagot hirderett ki, hogy megkis6relje a rendszer reformj6t, de a
kezdem6nyez6sektobbs6g6t rosszul trilalt:{k, 6s az Alkotm6nybir6s6g j6
16sziiketelutasitotta.
Ek6zbenegyre novekszik a vesz6lyeamak, hogy a reform politikai lendtilete
kifullad. K6sr{n6Kovrics Magda munkatigyi miniszter a k<izelmriltban mondott
le a tervezettmegszoridsokmiatt, 6s b:ir Hom Gyula miniszterelnokegyeldre
trimogadaa rendk(viiln6pszenitlenpenziigyminisztert,Bokros I .rjost,a szocialista pr{non beliil egyre ink6bb 6lez6dik a vita a j6l6ti refomrokr6l.
A kozalkalmazottak,a lanrirok 6s az orvosok, akiket a szerkezeti6talaki6sok
6s erk<ilts6gcsokkent6s
a leginkdbb 6rint, rendkiviilj6l szewezett szakszervezeti t6mogau{sra,a szocialistapdrton beliil pedig er6s lobbikra szimithatnak.
A korm6ny tovdbbra is azzal pr6Mlkozik, hogy keresztiilvigye a reformokat,
de a folyamatot heves vitr{k kis6rik.
Sokan egyet6rtenekazzal, hogy a j616ti rendszerenbeliil pontosabbankell
meghatdrozri a t6mogatrisokkor6t, 6s hogy a jobb m6ddak szimrira el6rhet6
magdn eg6szs6gtigyi6s nlugdijrendszerek csokkentik majd a korm6nyra
nehezedSterheket. Abban azonbannincs egyet6rt6s,mik6nt is lehetne ezt a
c6lt e16mi.
Komai Jr{nos a Harvard egyetem professzora egyszil azt mondta, hogy
Magyarorsziig,,korasziil6ttj616ti 6Ilamot" produkr4lt.Most az a feladat, hogy
kialakitsanak egy mr4sikrendszert,de ezrittal olyat, amelyet Magyarorsz6g
megengedhet
mag6nak.
t ulius Strauss,B udapest
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Kulis s zilk 6s kulis szatitkok az fir dekegy eztetf Thn6csban
Otlet6tjriliusban vetettefel azErdekAz 6r-Hr-megdllapodds
Tandcsban
Nagy Sdndor,azMSZOSZelndke.Az
egyeztetd
tervezszocidlispaktumndlm6rj6val szrlkebbre
egyezsegeta
tilk az 1996os orszSgosminimdlbdrt,a keresetndveked6s
aj6nlott m6rtdk6t6s a hatdsdgidxakattartalmaztavolna. Az
otletre rdb6lintottakugyan a partnerek,6m a ny6r nem az
6rdekegyeztet6kdvadja- inkdbb az 6szreblztik az ngyet.
Perszea hdttdrbenfolyrak az eldk6sztiletek:az MSZOSZ
elkdszitettea lehetsdgesmegdllapoddsvinlatAt
szeptemberre
a kormdnyt
6s megprdbdltardvenni a tObbiszakszewezetet,
6sa munkdltat6kat,hogykezdddjenekmega t6rgyaldsok.Az
Tandcsmunkdltatdioldala 6s a kormdnyIirdekegyeztet6
- elfogadtaa javaslatot.A szakszervezeebbena sorrendben
tek utols6k6ntiutottakkcizdsnevez6re.
6sszel azutAnasztalhoziiltek az0T-ben.Ekkorraa kormdny
szdmdramdrsiirgetdvdv6lt, hogyvalamilyenmegdllapoddsra
jussona szakszervezetekkel.
val6
Ak6toldahimegdllapoddsra
de
okt6berre
nem
ismerte
be
szfvesen,
ugyansenki
tOrekvdst
kell
a munkav6llal6kkal
nyilvdnval6vdv6lt,hogyels6sorban
jutni. Addigram6rkell6enfelborzoltaa ked6lyeegyezs6gre
amelyn6gysz6zal6kos
ket az 1996-os kdltsdgvet6stervezete,
kalkuliilt, 6s a mintegy700 ezerk6zalredlbdrcstikkendssel
nemhekalmazottszdmdra
semmilyenbdrtdmeg-ndvekeddst
lyezettkil6tdsba.
A hosszriegy helybentopogdsutdnfdradnildtszottaka partnerek,mikdzbenlassankfvdns6glist6v6bdviilt az {thitott 6r'
K0zkivdnatrafgy ddntcittek,hogy az
b6r megdllapodds.
az Srakr6lds
egyezsdgegy 6we tartalmazzonkonkrdtumokat
j<ivedelemad6rdl
6s
a t6nadaszemdlyi
bdrekrdl, a
j6rul6kokr6l,6m hosszabbt6vra, 1998-igfolombiztositi{si
A munkdltat6k
galmazzonmeg kdtelezettsdgvdllal6sokat.
az
igdnydnekelegettdve kapcsol6dtaka megdllapodashoz
- kiildn kezelvea szemdlyij0vedelemad6-t0rad6t0rv6nyek
v6nyt-, az ad6zilsrendjdnekiltalakitAsa,ajdruldkok kapcsi4n
6s kezel6se.A korpediga munkaer6piaci
alap l6trehoz6sa
hogyminf gy vdlekedett,
mdnytk6pviseldpdnziigyminiszter
tervezetsarokszSdenrdlsz6lehet,felt6ve,haa kdltsdgvetdsi
mai nem vdltoznakmeg 6s az infl6ci6 nem haladjameg a
Ragaszkodott a n6gyszinal6prognosztizdlthisz szAzal€kot.
a munkavdllal6itb-j6rul6k kdtsz6kos re6lbdrcsOkkendshez,
Szdl a rddi6
hogya ktizalkal6stovdbbrais ellenezte,
zaldkosemeldsdhez,
A v6laszt6sikampanysordnaz MSZP,kds6bbpedig mdr a mazottakkOlts6gvetdsi
p6nzhezjussanak.A szakszervezetek
szocialisa-liber6liskormdnyhirdettemega tlrsadalmipdrbe- elfogadhatatlannak
6rezt6ka redlbCrektovdbbi csOkkent€sdt
a - fjra dsfjra megismdtelve:
6s annakmintegymegpecsdteldsek€nt
sz6dkiszdlesit6sdt
feltdtelea redla megdllapodi4s
tdrsadalmi-gazdasdgimegdllapoddst. Egy olyan 6tfog6 b6rekszintentartdsa.A munk6ltat6kelsdsorbana jdruldkok
egyezsdget,amely kiterjedt volna a ti4rsadalombiztositds 6sbefizetdsek
szorgalmaztdk.
csdkkentdsdt
- amely hozzitartozk az lrdekegyezrendszer€nekfitalakit/r;fua,a munkavdllaldkanyagi6s mun- A nyilvdnoskcitdlhrizds
il- tetCskoreogrdfiiljdhoz- n1hdnyhdJiSeltartott. V6giil novemz6 jogszabfllyokm6dosit6s1ra,
kak<iriilm€nyeitmeghatSro
letve dj tdrvdnyek megalkotds6ra,a gazdasdgin<iveked6s berbenbeindulta nagyiizemaz ET:-ben.Az ignin 6rdemi
a vdllalkozdsok6l6nkit6s6re'A munkaazonbana szinfalakmdgdttzajlott- a kormdny6sa
feltCteleinekmegteremtds6re,
azon- szakszervezetek
paktumothosszabbtfvra tpwezt€k,az egyeztetdseken
ktizOtt.Ennekmdr csakaz eredm6nyekeriilt
el6.Az els66s- mint ut6lagkideriilt ban az ellene hatd napi gazdasdgi6s politikai 6rdekeker6- az 6T nyilvdnossdga
parttalannd
v6ld
felbuzduldst
kezdeti
e€yetlennagyfordulatraa november15-i til6senkeriilt sor.
sebbnekbizonyultalc A
Ndhdnynappalkomdr
kdtdlhtizds
utdn
csak
Erdemesegy kicsit elid6znia di4tumndl.
hetes
ndhdny
majd
vitdk kdvett6k,
dolgoz6
majd
60
ezm
eg€szs€giigyi
Vdgtil
tardbban
ezer
tfrzolt6.
rem6nye.
t6bb
pisl6kolt
megdllapodds
fel
a
n6hdnyszor
azET titesevelegyiddbensoktizezres
valy febru6rbanaz (rj kormdnyels6 pr6bdlkozdsakimflt. A ttintetetta f6vi4rosban,
zajlott. Tiintet6sselfenyegetteka
paktum elmaraddsaer6s csaldddstokozott,6s a kudarcf6j6 pedag6gusdemonstrAci6
renddrOk,a katondk,sztrr{jkkala vasutasok6s a post6sok.
partnerekben.
tiiskekdntmaradtmegaz drdekegyeztet6

Tandcsiil6seir6lnemlehetelk€sni.Igaz,
Az Erdekegyeztet6
a k6s6nCrkez6lemaradhategy-k6tokosgondolatrdl,ellenvetdsr6l€skifog6sr6l, dm ez csakaddigjelent h6trdnyt,amfga
felsz6lal6 meg nem ismdtli mondand6j6t.Ez pedig el6bbut6bbbek0vetkezik.Atdrgyal6soksohanemkezd6dnekel az
el6re meghirdetettid6pontban,reggelkilenckor.Ez azonban
sema munkdltatdk,
senkitnemzavar.Semaszakszervezetek,
Mindannyian
sema kormdny,m6g a sajt6k6pviseldit.sem.
tudjdk, hogy hosszrinap vdr m6grdjuk. Igy aautAnjdlesika
Mvd 6sa kaka6sbukta,net6na pog6csa,mik0zbenkellemes
ldgk0rbenzajlik a tdrsasdgi6let, dllamtitldr b6k6sencseveg
szakszervezetiembenel, munMltat6val; az 6rdek6rv6nyesftdsa tdrgyaldasztalmell6 tartozik.Egydbk€nfiazelmrilt dvek
Az
azEAn kfndltmeniinis megldtszik.
gazdaMgivisszaesdse
ebdd,amelykor6bbant0ltdtt k6posztavolt, a tavalyi 6v ktizepdrevinlivd zsugorodott,igaz,ebbdlrepetais j6rt. AztAn az
6v vdgdrea virstt bdcsiszsdmlevdltotta fel, korldtozott
sz6mbin.Valahogyrigy alakult, ahogyaz igazi ,ET-menr1".
a kicsiA nagyfalatokr6llassanmindenkiletett,beleszoktak
be.lgaz,annakis lehet6riilni.
Ndh6nyh6napnyilelkesed6sutdn kudarcbafulladt az 4r-bflr
ana,
meg6llapodds,a Hom-kormdnym6sodikpr6b6lkozr{sa
hogyazErdekegyeztetlTandcsbana ti{nadalmi6smunkab€k0ssdna
drdekdben€vekresz6ldegyezsdget
ke meg6rzdse
szocidlis partnerelkel. Fordulatok, ldtvdnyos rdszkompromisszumokmindazondltalebbena r6rgyal6siperiddusbanis
volcak,6s ndhdnykonkrdt megdllapoddstis k0tOttek.Ezek
kbz€ tartozk a munkav6llal6itb-jdrul6kvdltozatlanulhagySsa, a munkdltatdk6ltal fizelenddtb-jdrul6k 1,5 szdzal6kos
eredm6nyea nagynehezen
csiikkentdse,6se tr{rgyaldssorozat
tet6 al6hozott megdllapoddsa k<izalkalmazottib6rekr6l.
megdllapodds
elmuad{sa€saz 6t-b6t
A tdrsadalmi-gazdas6gi
megkdalkukudarcaut6nfelvet6dik azutdbbimegdllapod6s
tds€resz6ntndhdnyh6nap6s rdrgyaldsi6ra,rengeteginformdlis taldlkozdmennyibenvolt szokv6nyos6smibenhozott
addfjat? Hogyan k6sziilt t<ibbmint iltszAzhaszn[Thatatlan
vdldnaka
tdbla,6s mi az utols6 tiznek, majd a vdglegess6
ttirt6nete?
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AzonareggelenHomGyulaminiszterclrKtkellentdtben
akor{b
Folyosdib{lvdszek
-arddi6nakqyilatkozvaegyetdrtettbi korn6nyzatikijelen6seldcel
Vanmdsik!- keriilt el6 djabb 6srfijabbad6tr.4bla-varidci6
a
Amrigy azEl aszokdsos
a@agdgusokk<ivetel6seivel.
m6don pdnziigyminisztdriumi
cilinderbdl.Ezek a mutdcidkabban
kezd&btr k6vdval,csevegdssel.
Annyi kidertilt,hogyeaittal a hasonlitottak
egymr4sra,
hogymegemelt6k
a legfelsdad6kulsajtdembereikeltekkffdbban,nagyr6sacsakdk hallottdhmit is csot, nem tafialmaztaknullakulcsoss6vot 480
6s
milli6rd
mondota kurndnyfd.A Undcskozds
is a megwokoftmederben forintos bevdtelt erelm'nyeztek. Rovid id6
alatt mintegy
zajlott a szoci6lisparUrerek
elrnondtdk,
milyenfeltitelekteljesii- 6tsz6zv{ltozatkdsziilt,kOziiltikegyet
az Orszdggyiflds
el€is
l6selrell ahhoz,hogyldlejdiion azfu-&r megAlapodds.
AFnzbeterjesztettek.
De
m6g
hrilnyzott
azETpecsdtje.
A
november
tigyminiszter- szint€na megvokoft m6don- vdgigtrrallgtta
a 24-i iil6s semkezd6d<itt
mdskdnt,mint a tdbbi.Egy kiil6nbfelsz6laldsokat,
majd- ahogyszoka- elmondtaellendrveit.
Mdr- s6ggel.Senkisemtudta,a megdrkezd
jcin-e
pdnziigyminiszter
mdr fgy ffint, hogy BolcG lajm semhallgarareggela rddidt vagymegy.EgynappalkordbbanBoftros
ugyanisbejelentette
Kdsdbbpenzekideriilt,hogyaz&kegyeztetdsbenteljesen
meg- a lemondi4sdt,dm
azta kormdnyf6nemfogadtael.
szokotttaktikfrdlvolt sz6.Ennekl6nyege:nemgyorsanmondani A ti{rgyaldsraolyan- egy nappalkordbbanfavoritnak
tituldlt
igenta parmereknehnembevallani,houyu engedm6nyekhez- szja-t4blakeriilt, amely47
szfzal€kosfelsd kulcsot tartalfelhahlmazdsok
m6razsebben
sziiks6ges
vannak.Erthetd,hiszen mazott.A munkdltat6kezt sokalltdk,mig
a szakszervezetek
mennyivelnagyotrb<irt)met
okoza hosszas
ellenr4lli4s
utdnsztiletd aztbft{ltik, hogy- szdmit6saikszerint- a tervezetkdtszinamint az,amelyetcsakfgy ripsz-ropsz
megegyezds,
iilrek ny6lbe. l6kosndlnagyobbredlbdrcsdkkendst
eredmdnyez.Igaz, a
Akka penze m6g nagyonkevesensejtefiek(hrdtdk),hogy az munkavdllaldkad6t6bla-vari
6ci6jape.digaz alacsonyabbjcihirtelenegymdsatalihs lss2.I€g- vedelmfekethoztah{fi iul,yoshelyzetbe.Mivel
egymdsmelleftielbeszdl6s
az 6ll6spontok
aldbbisakormdnydsa szrkszervezetek
k6zitf
nemkdzeledtek,
a helyszinen
kidolgozasr4ba
rij ad6tr{bla
kezdtek.Bokrosvezet6s6vel
n6hdnyszakszervezeti
6smunkdltat6i
Kii lii nterem, kiilii n alku
szakdrt6a k6pvisel6iirodahazfolyosdjdn,egy hordozhatd
Hogyanis t0rtdnta fordulat?Ndhdny6r.{sszokdsos
huzavona mini szdmftdgdpen
ad6t6bl6tkdszitpt. Negyeddrdnk6nt
rij
utrdnSdndorl,r4szl6,az MSZOSZnovember9-6nmegvillasz- ldbl6kbdjtakel6 a g6pbdl,amelyekkOziilnemegy azonnal
tott fj elndke,Bokroslajos, Szab6Endre,a SZEFelncike6s megis semmisiilta pdnziigyminiszter
kez6ben.N6hdny6ra
BorsikJdnos,az Autondmokelndkekiildnmegbesz6ldsre
vo- alattj6 n6hdnyv illtozat jlnt igy, mig v€giil a szakszervezetek
nult.(A fdlrevonuldst
Si{ndorjavasolta,6sapdnziigyminiszter kdpviseldi6sa pdnziigyminiszter
(tgyl6ttik: megsziiletett
az
szintegondolkoddsndlktil elfogadta.)Hosszrisziinetuti4n igazitAbla.Alegfelsdkulcsitt48szazallkvoltAmunkdltat6k
Bokroskilencpontosmegdllapodr4stervezettel
t6rt vissza.A mindenerejiikkeltiltakoztak,mertmdgmindig hittekabban,
javaslatvdltozatlanulhagytaa munkav6llal6itb-jdrul6kot, hogyazalku sor6nvalaminekikisjut. BokrosLajosazonban
ndgyhelyettminddssze
kdts"aoal1knyiredlb€rcsdkken6st
tar- kimondta az itlletet a munkiiltatdk fdldtt: a gazdr{lkoddk
talmazott,valamintaztig€rte,hogya kdltsdgvetdsi
dsa ver- 1995-ben
sz6moskedvezm6nyben
r6szestiltek,
I 996-banpesenyszfdrdban
egyuAnt19,5szizal€lkel emelkedneka bdrek dig a szolidaritdsielveknekkell 6rv6nyesiilniiik.Egy nappal
1996-ban.
kdsdbba pdnziigyminiszter
mdr a kdtoldahimegdllapoddst
A kilenc pontMl egy sem 6rintettea munkdltat6kat,
jelentmeg azMSZFmiskolcikongresszusdn.
ez5t lobogtatva
jdrul6kcsdkkentdsreir.dnyul6javaslataikkalkiegdszitettdka Ezenaz ET-tandcskoz6son
pecs6teldddtt
meg a hdrom6vre
teryezetet,hogy azt a kormi4nya k<ivetkez6tan6cskozdsig sz6l6,hdromoldalddr-b6rmegdllapod6s
sorsa.A gazddlko(A kcivetkez6ET-iil6senkidertilt, hogy a d6knakugyaniscsaktehemdveked6st
fjragondolhassa.
hoztaka kormdny6sa
korm6nynem igazdnvesz tudomdsta gazddlkod6krdl.
Ra- szakszervezetek
megdllapodr{sai.
Vildgossdvdlt, hogya korgaszkodottugyanisa 480 millir{rd forintosszja-bev6telhez, m6nynaka munkaviillal6ka fontosak- ezt BokrosLajos az
nem engedetta munkdltat6katterheld tApp€nzfizet€,si
rend- ET december8-i iil6sdnal6 is tilmasztotta,mondvdn:nem
szerbevezet6s6bdl,
amikdnta munkdltat6ij6rul6kokmert6- leszekelkeseredett,
ha csak a szakszervezetekkel
sikeriil
k6b6lsem.)
jutni.
egyezsdgre
A lSrgyaldsialapnaktartott tervezeteta szakszervezetek
kor- A vdgidtdkban,
amelybenaz €rdekegyeztetd
partnerekmegmdnyzatieldterjeszt6skdnt
kezelt6k,holott hamarhire ment, dllapoddsikOtelezetts€ge
mdr csaka minden6vbenszokdsos
hogy a kompromisszumm6r kordbbanmegsziiletett.Ogy bdrharcrakorldtoz6dott,a munkdltatdk mdg pr6bdlkoztak
hirlett, hogy a tervezetkdzdsgyermekkdntmdraz ET:t meg- n6mi zsaroldssal.
Ha a kormdnyragaszkodika munkdltat6k
el6zd napon kdszenvolt. Tdny, hogy e szinfalakmrigdtt 6ltal fizetett trdppdnzes
napok sz6mdnakemeldsdhez,illetve
l6trejrittkompromisszum
eldmozditottaa tdrgyal{sokp6nz- nemengeda munki4ltatdi
j6rul6kb6l,akkor nem dllapodnak
igyir€sz€t,hdtr6nyosan
Crintetteviszonta munkatigyik6rd6- megsema minim6lbdndl,sema v6llalkoz6iszfdra1996-n
seket.A szakszew
ezetnkk€pviseldi
kdzill ndhdnyan
- mondl4k.Am pr6bdlkozi4suk
csendben vonatkozdb6rajanlSsdr6l
nem
meg is jegyezt€k:a redlbercsdkkendst
csakakkorlett volna jdrt eredmdnnyel.
szabadelfogadni,ha a munka vil6gdtdrintdkdrddsekben
a Az i4r-bermegdllapodds
kudarcStazonban
a korm6nyzatnem
kormdnygarancidtad.
mondtaki, hanemrijult erdvelrijabbmegdllapodds
megk0t6Ordmiinnepnem volt, de rigy tfrnt:az dr-bdrmegdllapod6s s6befogott.Akinnal-keservvel
tet6aldhozottkcizatkalmazotk<izelebb
van,mint addig b6rmikor.A P6nziigyminiszt6rium- ti bdrmegdllapodils
utin megkezd6dhetnek
a tirgyaldsoka
ban - amely teljesenkiszor(tottaa megdllapoddskor6bban kcizalkalmazottakkal
k0tend6hdromdvesmegdllapod6srdl,
aktiv r6sztvev6j6t,a munkaiigyi tArcdt- az €rdekegyeztetf amelyetfjabb alkukkdvethetnek.
tdrgyaldsokrafjabb megdllapdAstewezeteksziilettek.Ezek Ismdtj0het
akdv6,abukta-hamaradtrdkeret-6s
acseveg€s.
szintesemmibennemkiikinbdztekegymi4st6l,
ugyanazokat
a A szdnd€kok
6sig&etekszerinta t(iltottldposziais visszatdrhel
kdrddsekethagytriknyitva, elsdsorban
az 1996-osszemdlyi
M. Rimay Andrea
jrivedelemadd-tidbla
sors6t.
(Ntpszabadsdg,
I 96. febr. 3.)
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SZAKSZERVE ZETVNK IIA:IAR OZffi AI
TtszteltKolligdk!
- 79941954aeLbmhozott
Elsdtzben tissziik kiizzl a MOSZ dijntdshoz|testilletei- Ugyoio6Bizottsdga,Kiilddftknzgy,irldse
hatdrozatait.
Smbzcntezetiinkbelsdmunl<diairdnt 6rdekl6d6tagjainknakmindenbizonnyal4rdekescseftEge.
kiirdbm
szindlkaink szerintolyancdltszeretnemegoal1sitani,hogya tagsdglehet1legszilesebb
Ahatdrozatokszileskitrrt kitzzdtAtele
megval6sitdsa.
ismerttCCskontrolldlhatdudadlianaka MOSZ dltal kititziitt cdlok6sazokmegaaldsuldsa,
kdrfr megismertetdx.
egyikeleme,trdekuddelmimunkdnkmindl szdlcsebb
Szzntezetiinktoaibbfejl{'dCsenek
kizzdtessziiktntiiletiink hattuozatait,
Amennyiben az informdci1dtafuisezett m6dja erdekl6disretalil, a jiiadbm rendszeresen
munlcinkst.
ezztl
is
srcroezeti
totfrbbfejlaztoe
Sipos J6zsef
elniik

Un EnrrrrzlET HATARoZATAI
1994MARCIUS B-T6L
7994.d.prilis 28.
11t994.
Az UB egyhangilag elfogadta a MOSZ II. kongresszusakolts6gvet6si beszamol6jdt.

zr'1994.

Az 199,4.6vi kolt#gvetes m6dositis6val az LIB egyhangulag
eSyet6rtett.
3tr994.
Az UB egyhangrilag - iivahagy6lag - tudom6sul vette az ALEban trirt6nt szem6lyi viiltoz6sokrol sz6l6 tAi6laztatot'
ut994.
Az UB sajdt tigyrendi tervezet6t n6hany m6dositdssalegyhangulag elfogadta, aki5zg5til6si tervezetet n6h6ny m6dositdssala
kozg;rdl6sel6 terieszti.
s11994.
Az UB egyhangrilag megbiz zaTalpasl6zsefOgyviv6t az iidiil6si
feladatok elldtiis6val.
61t994,
Az UB a k6t tigyvezet6 alelnoki tiszts6gk6t kongresszusk<lzotti
megt'resed6seeset6n t h6napos id6tartamra p6ly6aatolir Y.r,
fiabb t h6nap alatt elbir6lja a pilylzatoY,at 6s a kozgyril6s el6
terieszti a je{oltek*, v6giil ugyancsak t h6nap id5 6ll rendelkez*6re az fj tisztsegvisel6nek, hogy elsaj6titsa a munkij6hoz
sziiksegesalapvet6 ismereteket.
71t994.
Az UB ldttart6zkodds mellee j6vahagrta az elnok6sa k6t iigyve'
z*6 alelnok dont€s6taz rij munka6rs berfllitririrol azzal,hogy a
kovetkez6iil6senaz elv$zend6foladatair6l a munkaszerzfi 6sdl
reszletest6j6koztatist kap a testiiLlet.
E/r994.
A testtilet nem 6rt egyet a VDSZ,SZm6dositiisi javaslakival, a
megallapod6s20 f6s keret6t vette alapul.
911994.
A komdromiak kolcsonig6nyet6rgy6ban a kovetkez6 UB iil6sen
Iesz dont€s igy, hogy a soros kozgytil6s el6 kell tdeszteni a
konkr6t k6relmet, valamint azt a iavaslatot, hogy hasonl6 kolcsonig6nyl6sn6l milyen elj6r6sban, hSny alkalommal, milyen
nagysdgti kolcson adhat6.
7994.tndiu"s26.
1011994.
A MOSZ koz6ptdvri feladatair6l iriisos anyag k6sztil, 1994'junius 15-igkiktild6sre keriil a kiiLldotteknek.Ezt kdvet6eniitemez6s
szerint teriileti kiildo'ttcsoportonk6nt megvitatiisra kerii'I.
jmius75.
7994,
7U1994.
A teljes nyit6s iigydt vegytik le a napirendr6l.
7211994.
A p6rtol6 tagsdgradolgozzunk ki mfikod6kdpesnek ldtsz6 vdltoiatot augusztus v6g6ig es kozgydl€sen dontsirnk a sor*iml.

7994,augusztus37,
1317994.
Az UB felhatalmazdstadott, hogy a MOSZ aldina aYSZ-szel az
ilgazati szalszewezeti vagyon haszn5latdnak megoszt6sdt6l
sz6l6meg6llapod6st.
7994.szeptember27.
ru7994.
A MAV 6s a miskolci helyi k6pvisel6k kcjzotti vitdba a MCF,Z
vezet6s6ge6rdembenbeavatkozik.
7994,tooenber 8.
1s17994.
N6meth lAszl6 igyvezet6 alelnok lemonddsa folytdn megihesedetthe$re p6lyirankiir6s ritjan fulv6telt hirdetirnk.
Be6rkez6sihatiirid6: 1994.november 30.
Az UB 1994.december 15-ig kivilasztja a legmegfeleldbbet.
MunkabaiillitAsa1995.janu6r 1.
N6pszava,Expresszrijs6gokbannovember 12i.,l6pszabads6g,
6n 6s144n jelenik meg.
Dr. BorsikJ6nosv6llalja.
A hirdet6smegszovegez6sdt
76t7994.
Az Ugyviv6 Buottsilgl994. november&ai iil6sen N6meth Ldsz16iigyvezet6 alelnok lemonddsiit tudomisul vette. Err6l irdsban
taj5koztatg a MAV vez6rig azgat6i6t.
7994.nwember23.
1711994.
7. 1994. november 23-An a Mozdonyvezet6k SzaV,szetrvezete
iigyviv6 bizotts6galdtrehozta a SZTRAIKBIZOTTSAGOT.
2. A sztrijkbizottsdg megkezdi el6k6szit6 feladatait.
3. Az 1,994.november 30-i kiildottkozgyfil6s dont a toviibbi
16p6sekr6l.
lldt1994.
Vrillalkoz6sok finansziroz6slhoz a szakszervezetkolcsont nem
foly6sit.
7994.decenberTS,
19n994.
lz U gyvu A B:zottsrrgegyhangri hatdrozatiwal 1994. december
15-ei hatdllyal a SZTRAfKBIZOTTSAG betujezte munkdjdt 6s
feloszlott.
2017994.
A MOSZ iigyvivS bizottsdga 1994.december 15ci ii,l6s6nmegtargyalta a megdllapoddsbanrogzitett eredm6nyeket, s a kiildottkozgyfil6snek elfogad6sraaj6nlja.
2U7994.
AzrJglviv6 Bizottag1994.december15{n tartott il6s6n tobb1995.janu6r 1-j6t6l meg6llapitotta a MOSZ
s6gl szavazAssal
b6r6t6s tiszteletdijiit.
tiszts6gvisel6inek
Lez6wa: 1D4. december 224n.
199s.EV
u1995.
Az ngyviv6 bizottsdghatdrozataalapi6naz1994.6vi kolt#gve-
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t6si beszdmol6 tdrgy6ban kiadott ir6sos anyag a sz6beli kieg6szi€ssel iivahagyiisra keri.i,lt,a279P.5.
febru6r 23-aikiildtrttkdzgyfl 6s el6 elfogad6srafelterjeszthet6.
,/t995.
A szolidarit6si szimliival kapcsolatosbeszrimol6taz iigyviv6 bizottsdgelfogadta,iiviharyisn akiildottkizgrdlesel6teri:szthet6.
3tr995.
Az ngyvl6brzottsig 1995.ftbm.ir 16-aihat6rozata6rtelm6ben
azl995.6vi kolts6g\retesa7. &27. pontban tcirtdn6viltoztaH,sokkal a kiildo'ttki'zgyfil€s el6 iivihary6sra felterieszthet6.
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donyvezet6i munkakor szempontjai alapian elk6sziftetend6tanulmany6l. Az el6zetestilrgyaldsok terjedjenek ki a megbizds
kolts6geire is. A haAirozatot a kti'ldottkozgyril6s ellenszavazat
n6lkii{ egyhangf lag elfogadta.
317994.
A ktiLldtiftkozgydl6stiibbs6gi d<int6sselelvetettea p5rtol6 tagsdg
intezm6nyenekalapszabdlyibevezet&,.
1994.okt6ber lll-ei kii ld iittk 6zg1nil6shatirozatai:
a$94.
El6zetesjavaslat a MOSZ 19,4.6szr trirgyaldsi pozici6jiira cimri
ur99s.
inisos anyag az illet6kes helyekre - vdltoztat6s n6lkiil tov6bbfAz iigyviv6 bizottsilg 1995.dprilis 3-ai hatiirozata6rtelm6ben
Apavdri J6zsefuta kovetkez6 kongresszusig a MOSZ gazda- t6sra keri.i'lhet.
s|7994.
sdgi iigyek6rt felel6s igyvezet6 alelnok6nek alkalmazza. 16A MOSZ javaslataa MAV Kollektfv Szerz6d6s1995.6vi m6do.
v6hagy6sra a ktildiittkozgyrllds el6 terjeszti.
sitdsiira cimri ir6sos a yag az aldbbi kieg6szft6sekkeltovibbit51t995.
hat6:
Azngyvl6bizotts6g 1995.riprilis 9-ei hat6rozata6rtelmdbenaz
A Berkieg6szitdscimri fujezetkieg6sziil:
iigyviv6 bizotts6g 6talakul sztnnfibizottsiggiL.
tfg$_\almltansegot_a TEK f6orvosi bzotts6ga 6llapitia meg.)
611995.
Az iigyviv6 bizottsag 195. rftiius 2-uhatArozata 6rtelm6bena A MAV Rt. Ruh^izatiSzabillyzat cimri fepzettiez:
Mozdonyvuet6( seg6dkezel6( vontatdsi vonatkfs€r6k tij visesztrdikbizo$seg 6Ltalakuliigyviv6 bizottsaggd.
l6si
id6re tett iavaslat...
711995.
Az ngyvl6 bizottsdg 195. m6jus 2{n hozott hatdrozat6val 47.$ 3 bekezd6s6hezrij 0 pontk6nt fel kell venni:
hozz616rul,hory a kollektiv szo:z&& a kiildottkdzg;rfil6s el6 ,,Azaz rijfulv6teles,pityakud6 munkaviillald is r€szesii'l(id6elfogadiisrafulteri'sztdsre keriili5n. Felhatalmazzaaz ebrclkot6s ardnyosan) aki a szimitdsi id6szak alatt legaliibb 6 h6napot
MAV munkaviszonvbantoltdtt."
a k6t alelnokot a l€tsz{m-meg:6llapod6sveglegesformdba fogalil\994.
mazii*ira 6s aliiinisra.
A MOSZ tdrgyalAsijavaslata a b6rtarifarendszer 7995.6vi mG
8/199s.
Azngyvl6Vrzoftsig 1995.jfnius 19ci hat&ozata 6rtelm6bena dositdsiin c(mfi anyag kieg6szitesre kertil az aldbbi szovegkiildd'ttkdz_gyril6sel6 .terjeszti szavazAsraaz alAbbiszemdlyek r€sszel:
Fldlds6t a Kozponti Uzemi Tirndcsba:Sipos ]6zsef, Illes |anos, IJj 4. pontk6nt:
Az'l.sz. mell6klet4. oldaldnF6mozdonyvezet614.kateg6ridba
N6methAntal.
kenil€s rij fulEtele: ,,kciz6piskolaiv$zettft,lS
9n99s.
6v mozdonyAzuB_l99s. ifnius 19ei ha tfuozatitvalhouAj6rult ahhoz, hogy
szolgdlati id6 + 1 vontatdsi nemre erv6nyes szakizsga."
Nggy I9lvan mozdonyvezet6 r€szerc10 030 Ft bfintiryi kolGg
7t7994.
A MOSZmodooft6javaslataiazE.'[,.sz.Utasit6shozcimri anyag
a karfelel6ss6gbiztosftiis terhere kifizet6sre keriiljon.
70t1995.
az akbbi kieg6szitdsselkeri.ilhet tovdbbitdsra:
jrinius 19ei hauirozatdval hozzaj6rulahhoz, hogy
7.3.2.Folytatolagfulvenni:...-avezet66llisnyiliszar6inak tomfry W 125.
a Keleti Vontat6si F6n6ks6g szalcszervuetitiszt#gvisel6i 1995. tetlensdg6t.
jfnius l-j€vel a Bp. FerencviinrsVontatiisi F6noks6gl6tszrim6ba l. I<ESZ2. mell6klet6nekm6dosirdsa
:
kertiljenek.
E 5 sz. Menetrendfiiggel6k s azE 2 sz. F6kutasiris megfelel6
lu\99s.
sonib6la,,k" beffi kimarad.
Az UB 195. jriniw 19<i hat6rozaraertelm€benFbldvdri l^6szl6 A MOSZ m6dos(t6 javaslata a G6pdszeti Sak6$ F0ggel6khez
r€szrnunkaid6prod&nafiinak tiszt6z6sdt6smegoldi&it a szolnoki cimfi anyag viiltoztat6s n6lkiil tovdbbithat6.
tagcsoporthat{skor$e ualia.
8t1994.
12r'1995.
A MOSZ m6dosit6 javaslatai az 193. 6vi XCm. 6rv6ny v(greAZUB 1995.jrinius 19-ei hatdrozatiival Dornyei Szildrdot pl6li
hajtdsrib6l
fakad6
Az EGESZSEGET
MM vnszqwfzrEr5
kr az ASZSZ<n beliiLlik6pviselet ell6tdsdval.
Es
szroNsAcos
MLINKAVfczfs
KovE"rELvffNyEI
73tr99s.
megval6sitiisa tArgylban cimfi anyag az alilbbi m6dositdssal
195. november 17<iAB hat6rozata 6rtelm6bena mai napon a
keriil tovibbitdsra:
testiilet egyhangri szavazAs|va\az ngyvivl bizottsdg dtalakult
A szolg6lati menetrend utdn beilleszteni - menetrendi segedsztnijkbizotts6gg6.
konyv.
I.ez6wa:1995.december31.
91t994.
A MOSZ vezet6sfue3 db rddi6telefont megvdsdrolhat cca.500
KULD6TTKOzcy TEsHATARoZATAI
000 Ft ert6kben. Az 194.6vi kolts6gvet6s m6dositdsdhoz a
1994.
krildottkozgyril6s a funti osszegerej6ig hozz6jitrult.
1994.szeptember 8-ai kiildtittktizg5rfil6s hatArozatai:,
1994.december22-eikiild iittkiizg5nil6shatSrozatai:
u7994.
A kiildottkozgydles egyhangrila& ellenszavazatn6lkiil eUogad- 70^994.
A kiildottkozgylilsl994. december22€n hozott egyhang( hata a mozdonyvezet6i munka koriiLlm6nyeir6lk6sztilt ir6soshelytArczatAval,,A MOSZ t6r gyaliisi eredm6nyei a megiillapoddsok
zetelemz6stazzal, hogy keriiljcin t6makdronkdnti rdszletestiirtiik€ben" cfmfi frdsosanyag tartalmdval egyet6rt.
gyal6si anyag, megjelcilveaz illet6kes szerveket.
7U1994.
Ezekalapj6n kezd6djenek a ktilrinbdz6 szintfi k6toldahi tdrgyaA ktildottkozgyril6s hatdrozatdbanegyhangri szavazdssalSipos
ldsok.
A r6szletesvitaanyagb6l 1-1 p6lddnyt kapjon valamennyi tag- J6zsefelnok 1995.6vi tiszteletdfi6tmegdllapitotta.
Egyhangri szavazAsnl j6v6hagyta, hofu a'teljes munkaid6ben
csoport.
2t1994.
foglalkoztatott munkatiirsak eset6benaz etkezlsi hozzAjfurulas
Bels6(vasrit-) munkaegeszs6giigyiinformiici6k beszerz6seutiin
havonta,a 13.havi b6r (jriniusban6sdecemberben)r6sz6tkepezi
kezdem6nyezziiurktdrgyaldsokatfiiggetlen szak6rt6kkela mozaz anyagi elismer6snek.
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1000Ftlf6 osszegeta tagcsoportp6nzt6riibatagdiivisszafizet6sk6nt atutal. Ezt az osszegeta tagcsoport sajat dcint6sealapjrin
osztpsz& a sztrAjkseg6lyrejogosult ig6nyl6k kozott ad6koteles
seg6lyk6nt.A nemig6nyeltosszegaMOSZszolidaritdsialapjriba
visszautaldsrakeriil. Amennyiben az eg6sztagcsoport nem tart
rii ig6nyt, a rajuk es6 osszega sztr6jkalaprol nem keriil leemel6sre.
Zdhony t6rs6g6bena teljes sztrdjk miatt kies6 id6re a mozdonyvezet6knek100%-oskompenziici6fizetend6.
1995.irinius 26ai kiildiittkdzgyfrlds hatdrozatai:
6t799s.
A kiiLldottkiizgydl6s1995.jrinius 26-ai hatiirozatdval a vontatdsi
ut99s.
A kiifdirttkozgyfil6s 195. februer 2&ai hatdrozatiival az 1994. f6noksegekvdlaszt6sieredm6ny6r6l k6sziilt osszefoglal6jelentr6stilvdhagyia.
6vi kttltsegvet€sibesz6mol6t elfogadta.
7n995.
211995.
A ktildttttkdzg)4il6s 1995.tubru6r ?3-auhattuozatAvalaz 1995. A ki.iLldottkozgydl6sjrinius'26-ai hat{rozatdban rogzitette, hogy
6vi koltsdgvet6st* a mqtszavazott m6dositdsokkal - eUogadta. a Kdzponti Uzemi Thndcsbaa jelcil6s sorrendje Sipos J6zsef,
N6meth Antal, Il6s Jdnos,Antal Thmiis.Abekeriilend6 l&sz6m1995.Sprilis 13-ai kiildiittkiizg5nil€s hatirozatai:
dontenek.
16la reprezentativszakszervezetek
31t995.
Az 7995.dprilis 13-ai kiiLldcittkozgyfil6shat6rozata 6rtelm6ben 8/199s.
Apav6ri |6zsef gazdatA$ wet6t iigyvezet6 alelnokk6 viilasztja A kuldottkozgydl6s 1995.jrinius 25-ai hat6rozatdval hozz6j6ni
ahhoz,hogy i 500000Ft a szolidarit6siszdml6r6l6tcsoportosfa tagsdga ktivetkez6 kongresszusig.
t6sra kerii,l!)n a foly6szdmlirra azzal a kikot6ssel, hogy 1995.
u1995.
december31-igvisszakell fizetni a szolidaritiisisziimliira.
Az iigyviv6 bizotts6g 195. 6prilis 13ai iildsdn egyhangian
hat6nczott,hogy amennyiben aKSZ4rt folyo tdrgyaldsok nem 9t7995.
vezetnek eredm6nyre, a mozdonyvezet6k 1995. dprilis 20-6n A ki.ilddttkozgyril6s 1995.jrinius 26-ai hatdrozatAval hozz6jSrul, hogy a sajt6bantiltakoz6 kozlem6ny keriiljon kozz6tdtel0.006rdt6l hat6rozatlan idejfi sztrdjkot hirdetnek.
re Nagy S6ndorjavaslataiellen.
1995. mAius ll-ei kiildii tkiizg5nil€s hatCrozatai:
y199s.
1995.november6.ai kiildiittkdzgyfrlds hatirozatai:
Akiildottkitzgyfl6s 195. mdjus l1-ei i.i,l6s6nsz6tcibbs6giszava- 10/199s.
A Mozdonyv ezet6l<Szakszervezetekiildiittkiizgyiil6s€nek
zilsnl az alilbbi hau6rozatothozta: A MOSZ szolidaritdsi alapjdH ATAR OZ ATA
b6l sztnijkseg6lyk6nt 5 milli6 Ft osszega tagcsoportokkciztrttaz
A kiildottkozgyril6s egyet6rt,az ngyiv6 bizottsiig iilliisfoglaldaliibbi szempontok firyelembev6tel6vel feloszt6sra keriil. Az
siival,mely szerinta Vasdti ErdekegyeztetdTandcsbanfolyta195. dprilis havi tagl6tszdmot alapul v6ve a MOSZ k6zpont
tott b6rlirgyalisok m6lypontra iutottak.
A kozgyfl6s tovdbbrais alkalmasnaktartja a Mozdonyvezet6k
kordbbanatnyijtott frdsosjavaslat6t6sa hdrom
Szakszervezete
- dsszesen
javaslatiitegyiit11pontb6l all6 - r6szmeg6llapod6si
tesenarra, hogy konfliktus n6lkiil sziilessenmegnyugtat6 megM OZD OI\IYVEZETO K SZAKSZ ERV EZF;I E
iilapodfn az 7996.6i b6remel6sr6l.
SiposJ6zsef Elnok Umak
Miridezek mellett az iigyviv6 bizottsig november 17-6niil6st
tart, 6rt6keli az addigS munki{ltat6i javaslatokat 6s diint a
Tisztelt Elnok Ur!
sztriiikbizottsrigmegalakitisi16l.
T6j6kozta$uk Ont arrol, hogy 1995. december 17-19. kdzdtt
Ha
a november 24-re cjsszehfvoftkiildiittkiizgy&lOs akkor is
Chicag6ban a MIDWEST-CLINIC rendezvdny(kiad6k, zeneszerit6li a b6rlSrgyal6sokat, a testrilet diint a
eredm6nytelennek
z6k, hangwergy6rt6k, karvezet6k, zen€szek 17 000 16 reszvev6)
sztr6ik el6l6szit€s€r6l €sa munkabesziintet€sselkapcsolatos
idg'e alatt tartotta a WASBE (Koncert-friv6szenekarok 6s Friv6segy€bfeladatokr6l.
egy0ttesek Villgszervezete) Elnoks6ge soron kovetkez6 iilesCt.
A WASBE elndk6gi iil6#n Marosi I.^szl6 tlr, a BSB 6s a Zeneaka- 1995.november 24ei kiildiittkiizgyfl 6s hatirozatai:
LU7995.
d€mia Koncert-fuv6szenekardnakkarmesterek6pviselteMagyarorA kiildiittkitzffi6s
egyhangfan r6gy hatArozott, hogy a
v6got, mint az elndksdgtagia.
A WASBE ezen elnrils€gi ill€se tgy dontdtt, hogy a kdvetkez6 sztr,ijk iddpontjdr6l 6s tartamdr6l december tl-6n sziilessen
diint€s a rendkiviili kiildiittkiizgy(l€sen.
WASBE VilAgkonGrenci6ra, mely ScNadmingban (Ausztria)keri.il
megrendezesre1997.jrilius 5-13 kozdtt rnagyar fuv6smrivekbemur2J199s.
tztisilra k€ri fel a P€csi Vasutas Koncert-fuv6szenekart €s a BudaA Mozdonyvezet6'kSzakszervezet6nek1996.november 24-ei
pest Symphonic Band-et.
kiildiittkiizgydl€se egyhangri szavaz6ssali6vrihagyta, hogy
Ez a felkdres a lelazl legmagasabb szakmai elismeres az egyuttres b6rktivetel6siiknek nyomat6kot adva kem6ny fell€pdsre is
szilmira, mivel a kortiin magyar fuv6szen6t ismertetheti meg a
hajland6ak.Ennek 6rdek,6bena tagsdgkiir6ben nyilatkozatofriv6wihg szakmai kr6mj6vel. Ez az alkalom egluttal rngyszerfi
kat irnak ali, hogy eredm6nytelenLirgyal6sok esetdnhajlanlehet6s6g arra is, hogy az eg6sz fuv6szenei vil6g megismerhesse
d6ak a munkabesziintet6sre.
egyiittestlnket, a P€csi Vasutas Koncert-f0v6szenekart.
1995.december&ei kiildiiftkiizgyril€s hatirozata:
Tisztelettel nregkoszilnjiik Onnek a P€csi Vasutas Koncert-fuv6sze73t\995.
n6lki.il
nem
nekar resz€re eddig nyujtott segrtsegd!hiszen e segrtseg
A Mozdonyvezetdk Szakszervezet6nek1995.december 4-ei
juthattr:nl volna el ehhez a {i{kdreshez sem. K6l't& hogy a jov6ben
rendkiviili ktildiittkiizgyfl6se a tags6gial6ir6sok birtokiban,
is tartsa figyel6 tekintetet egyUttesijnkdn.Bizunk benne, hogy megeri.
a mozdonyvezet6'ksz6nd6ka szerint egyhangrilag tart6zkoPics, 1996.fcbrudr7.
-Iisztelettel:
diis 6s ellenszavazatnElkiil rigy hatirozott, hogy amennyiben
nem sziiletik meg a b6remel6sre vonatkoz6 meg6llapod6s
Bog6rdi-M6sz6ly llva
1995.december31-ig, akkor 1995.ianudr f-i€n megkezdi az
a t'nntart6 intezm6ny igazgat6helyettese
eg6szorsz{gra kiterjedd, hatiirozatlanidejri sztr6ikot.
Neurnayer lGiroly
Botor Ferenc
Lez6wa: 1995.december31.
a zenel,ar karmestere
a zenekar eln6lie
A kiildottkiizgyfilfls aa 194. december 22-ei ul6s6n a b6rekre
vonatkoz6 hatdrozatot tudomdsul vefte, a tisztsegvisel6ktiszteletdii6ra tett javaslatot iiv5hagyaa.
t211994.
A tiszts6gvisel6k r€sz6refizetend6 tiszteletdijakat a fulterleszt6s
szerint a kiilditttkdzgytil6s elfogadta. Hozz6j6rult ahhoz, hogy
munkaid6kedvezm6ny id6a 13. havi fizetes - szak"sz-ewezeti
tarbarruiraes6-elmaradt r6sz6ta MOSZ kozponti kolts6gvetese
terh6re kifizess6k.
Lez6wa 194. december 31€n.
1995.febmdr 23-ai kiildiittkdzgydl6s hatdrozatai:

9r'JldnftIsil,.,,
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JAPAN: a vasutak paradicsoma If .
Az el6z6r6szbenf6lega Shinkansen,a jap6h
szupervasUt6rdekess6geitpr6biiltamlekni.
Term6szetesen a Shinkansen csuo6n eov
s0njn lakottr6szt szolodlki. lr/elletteienoet66
egy6b vasUt mGkridik, melyek ugyaicsa[
lontos szerepet tdltenek be a jap6n vasfti
kozleked6sben. Jap6n teljes vas0th6l6zat
t6bb mint 21 000 km. Ez az 1994-esadat.A
vas6th6l6zatnagyobb volt 1987-ig,a jap6n
privatiz6ci6ig. Akkor kb. 50"/o-kalcsdkkentett6k a kiszolq6lt vonalak sz6m6t. Ez naov
feszUlts6ghei vezetett 6s ugyanakkor s6'k
olyan kis telepul6seln6ptelenedett,amelynek egyetlen kdzleked6si eszk6ze a vas0t
volt. En6l kedvesjapdn bardtom, Nobuo Nakamura, a Shinkansen58 6ves mozdonyvezet6jebesz6lt1994szeptember6ben,
amikor
itt j6rt Magyarorszdgon."Mdr 6vekkel a privatizdci6el6tt kem6ny l6lektani6s lejiirat6 hadj6rat folyt a vas0t vesztes6gess{]e kapcs6n.
A vesztes6geketa sajt6 piros szin0 szdmokkal jelentette meg. A vas0tvonalakbez6r6sa
drasztikusm6don ment v6gbeegyiknapr6la
mdsika. Vasutasokezrei veszitett6kel munkahelyUket6s meg6lhet6sriket.
Sokan nemcsak anyagi,inkdbbteljes erkdlcsics6dkdnt
foqtdk fel az int6zkecl6st6s elveszitvea l6tbe
veietthituket,ongyilkosoklettek.A szakszervezeteketsz6tzi16ltik6s teljesenkiszolg6ltatottakkdv6ltak. Az egyre eln6ptelened6telepUl6seklak6i a nagyobb v6rosokba kezdtek
besziv6rogni,ndvelve a munkan6lkriliek6s
hajl6ktalanokt6bor6t.A piros vesztes6gmutat6k kedvez5bb5llapototmutattak,de a jelentkez6nyeres6gegy r6szea szoci6lisgondok megoldAs6ratordit6don.Term6szetesen
a privatizdci6t
er6ltet6kut6lagmdr nem mert6k bevallani,hogy taldn nem kellettvolna
annyiraer6ltetniaz eg6szet, mert az eln6ptelened6telepU16sek
lak6inakaz elhelyez6se,
szociSlisgondjainaka megold6sa,munkahelyteremt6seelvittea nyeres6gnagy 16sz6t,
s6t el6g nagy term6tenllet- amibenjap5n a
vi169egyiklegszrik<jsebben
megSldottorsz6ga - megmfiveletlenmaradt. Romlottaka
vasutasokmunkakcirUlm6nyei,
mert az tij tulajdonosok egyre kevesebbet forditottak a
munkav6delemre,szociSliskdlts6gekre.Az
irodai szem6lyzetkctr6b6lkik6peztdkegy teljes v6lt6sra val6 utaz6 szem6lyzetet, mely
egy esetleges sztrejk eset6n r6gt6n sztrejktor6k6ntbevethet6.Tehdtdi6h6jbanilyenoldala is volt a japdn vasUtprivatiz6ci6nak.Azt
hiszemegyes tekintstbena most zajl6 magyar privatiz6ci6banis fellelhet6khason16
.k6rtunetek".
Nakamura bar6tom nagyon klv6ncsi volt a
magyarg6zos6ke. En mdr azel6ttkUldtem
neki j6n6hdny n6met nyelv0 kiadvAnyt,
ugyanis6 kitfn6en besz6ln6metUl.A bugaci
,,Kisptikig6t"apr6l6kosan kcirbevide6zta,s6t
m6q a vezet66ll6sra6s felk6redzkedett.Retten[6en6lveztea "technik6t",mindentfilmezett 6s f6nyk6pezett. Ne sz6mitott neki a
mozdonyfrist, vagy a sz6npor. Onfeledten
,ddrg6l6z6n"a g6zoshdz6s k6rdezettszuntelen. K6sz6netj6r, ha egy kicsitmegk6sveis
a szolgalatbanl6v6 szem6lyzetnek,akik szivesen segitetteka tdvoli koll6g6nak.Egy 6rdekesmegjegyz6sevolt Nakamurdnak,
amikor m6r a 20 perce 6lltunk Ceql6den. hoov
n6luk,a Shinkbnsenn6ltO mplOs6si! mtg
nem sz6lnak.de azut6n..oond"van. Mi m6o
egyel6re nem tartunk itt a-pontoss6ggal,sainos. lgaz,hogyelv6nUltj6rm0parkunk
sokkal
"nyugisabbanadja el6 a dolgot'perszeebbe
n6ha a forgalmi oldal is belep6tola k6s6
jelz6kezel6ssel.Amerre jdrtunk, mindenUtt
megpr6b6ltamelmes6lnineki a magyartdrt6nelemmel kapcsolatosdolgokat. Term6-

szetesena f6 t6ma mindioa vas0t Volt.Szentes fel6 kipr6b6ltaaz M{t-es vezet6elles6t.
Nem sok koll6ga van, aki japdn mozdonyvezet6t tisztelhetettd vszet66l16son.Elk6pzelhetitek milyen 6rcim volt sz6m6ra az, hogy
dizelt is vezethet."A dizelmozdonynaklelke
van" jegyezte meg csendesen.Kunszentmdrtontdjdnmegk6rdezte,
hogya 40-eslassujel eg6szen Szentesigtart? Megnyugtattam, hogy csak Nagyt5k6ig,teh6t m6g kb.
7-8 km-t.Szentesenkellemesfoqadtrat6sban
volt r6szUnk.A VontatdsiF6ndk; Makra Zolt6n !r k6szs6gesen vezette v6gig a japdn
koll6g5ta mozdonyjavit6m0helyen,valamint
a tianmghelyen.Valkai Csaba reszortos rir
boldoganmutattiameg az 5ltala 6s a vezet6s6vel feltjitott Ab motorkocsitszerelv6ny6vel
egyutt,amelyet1928-bangy6rtottak.Egy forro tea mellettkellemesenelbesz6loettUnk
a
F6n6k[r irod6jdban.Nakamuran6t6ny szuvenirtadottat a hazigazdaknak,6 viszontegy
csoddlatosaidnd6kot kaoott. melv mindio
Szentesrefociiaeml6kezteitni:
eqv Ab f6kszel
lep foganty6[ 1928-b61.KezEetben nem
akarta elfogadni, mondv6n, hogy ekkora
nagy 6rt6k6i nem vihetel a motoifiardzst6l.
De a h5ziqazdSkv6qUl meoqv6zt6k.hoov
ilyenfoganlri m6g vai 6s elvil-etinyugbOtaii.
M6g azt a szivess6getis megtett6ka t6voli
koll6gAnak,
hogyaz Ab-t a f0tcjhdzt6l
az dllomSsig pr6b5lja ki. A mechanikussebv6lt6
feladta a leck6t. Mrisnap egy Balaton k6rUli
utaz6s k6vetkezett.A ..Giqant"vezet66l16s6n
j6 hangulaturalkodott,koizcinhet6Steinbach
ZoltSnmozdonyvezetSkoll6gdnak.Kozben
filmeztUnk6s fdnyk6peztUnk.-Keszthelyen
a
talponAll6ban
eb6deltUnkmeg, mert siettUnk
TapolcAraNohabotn6zni. ltt iegyzemmeg,
hoqy
Nakamuraamikor csak'id'e'ie
enoedie
-ritcai
az
telefonautomat6nfelhMi Toki6ban
l6v5feles6q6t.Nemakarokrekl6motcsindlni
a Mat6vna[,de a pr6bdlkozdsamindigsikejegyeztem meg,
rLilt. Kicsit ,,rosszm5jrian"
hogy bezzeg amikor 6n Marosv6sdrhelyen
vagy Szov6t5n616 rokonaimmalszeretn6k
besz6lni,akkora ,,Nemzetkdzi
vonalakfoqlaltak" a v6lasz.Tudom,hogy 6 mUholdorikeresztrilbesz6lt 6s ott mdr a telefonoskisasszonya m0lttalegyUtteltgnt. No meg a
kapcsol6stsem j6akar6 kezek rendezik.Tapolc6n a Nohab 003-at 6ppen a beoszton
szem6lyzete takaritgatta, f6nyesitette. Kciszonetaz ottani koll6gdknak,akik szlvesen
segitetteknektink.Egy 6rdekesesem6nykesitette a tapolcai n6hdny 6rds tart6zkodest.
Rem6lema trapolcaikollfu6k, vasutasoknem

veszikzokon,hogy ide irom.Az 6llom5s6pUlet6ben16v5..Utasell6t5ban"
szerettUnk
volna
uzsonn6zni,am(1j6n a szombathelyigyors.
A hft6ben sajnos csak egy
"6rtadan's2endvics verta sorsa beteljesUl6s6t.Kcinny0dolgom volt, nem sokat kellett a v5lasztdssal
vacakolni. Megvette;n az egyetlen szendvicset Nakamur6nak.
O viszontegy k6stis k6rt,
amire a kedves kis kiszolq6l6nem tudott
sz6hozjutni. Nakamurapedig ken6szelteaz
"6ldozati szendvicset" 6s testv6riesen elfogyasztottuk.Az Utasell6t6m5r 6tesett a privatizdci6rohamdn.Egy id6sebbvasutasmeg
is jegyezte, hogy valamikor itt m6g 3-4 f6le
eb6det is veheten az utas vaqy a szolo6latos
vasutas. Most m5r a legtcibbjUkaz o{honr6l
hozottat fogyasztjael, mely a legtdbbszdr
hideg,kih0lt...
Nemsok6ra megj6tt a szombathelyigyors
Nohab mozdonnyalaz elej6n.Sz6kesfeh6rvSrott mozdonyvdltSskdvetkezett 6s est6re
mdr a D6liben voltunk. MAsnap Nakamura
visszautazott B6cs tel6. A Keldtiben szemUgyre vehette az osztr6kok ,,ridvdsk6j6t'az
1014-essorozatu,,parip6t".ltt Ujabbmeglepet6svert,ugyanisa mozdonyvezet6kol16ga
Husz6r L6szl6 volt 6s -kezel6sbe"vette a
kol169dt,
n6metUlcsevegtekGy6rfel6.Lehet,
hogy a koll6ga az ez 6vi 150 6ves 6vtordul6
rendezv6nyeire
idel6togat.
Sok mindent lehetne m6q irni a n6qv nao
esem6nyei16l.
A japdn koll6gamegeb!edOdsel 6s sok-sokkellemes6lm6nnyelt6rt haza
kis haz6nkb6l.Mi volt a v6lem6nyer6lunk?
Hdt ez: soha m6g n€m ettem ilyen finom
kenyeret, mint in Magyarorsz6gonlSehol
sem fogadtak a mozdonyvezet66s vasutas
koll6gdk olyan kcizvetlen bariitsdggal, mint
Magyarorszdgon
! A feles6gemneklsmeg kell
ismernieezt a csodAlatosorszdgot6s n6p6tl'
Mindv6gign6metUlbesz6lgettunk,de 6 mindig azt mondta6rdekes,japSn-magyarkiejtessel,hogy.."magyars"
vagyis a magyarok.
EZ nagyonJoresenneKem.
Eln6z6st,hogy igy elt6rtem a japdn vasrlt
ismertet6s6t6l.E rctvid cikkbe azt hiszem
csak ennyi f6rhetett.M6gegyszermindenkinek, aki segitett, hogy Nobuo Nakamura
mozdonyvezet6 j6l 6rezze magdt, nagyon
sz6penkdszdn6m.Mindenvasutaskoll6orinak j6 eg6szs6get,sok sikert kiv6nok-az
1996-os6vben,valamennyimozdonyvezet6
koll6gdmnakpedig baleseimentessiolgSlatot!

Karona
oro,nr.ffetr\ft:
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