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A csatlakozds remdnYdben...

A hazat infrastruktura helYzete
az Eu-kilrd6ivekre adott vdlaszok alapian
l x0zlerroEst, niRrOzlEst Es vizucYt utttsztentum a
tArcet erlnto kOrd6sekre adott Y6laszokal ez 6v lanuCrldban k0zz6'
tette, amelyek alapldn vlldgosan lelhato, hogy mllyen allapolban
leledzlk a niagyar kiizleked6si, hirk0zl6sl 6s viz0gyi Inlraslruktura'
Az EU-k6rddivekre adott vdlaszokal lsmerteti0k, amelyek magu'
keil besz6lnek, mi t0bb rengeteg tanulseggal sz0lgahak'

KOZLEKEDES
1. Szab6lyozds - Ellen6rz6s

Milyen jogszabdlyok h a td rozzd k meg
a magyar KozeKeoes|

milyen aibk EU-kon formitdsa ?
A hazai ioqszabdlyi struktf rdban valamennyi kozleke-

d6si aldodzitra torvbnyi szabdlyoz6s van, vagy k6szUl.
R t6rv6n'vek az alapvbt6 k6rd6seket szabdlyozzAk, s
meghatdiozzak azrikat a jogviszonyokat, amelyeket
t<orir6nv- vaoy miniszteri rendeletekben kell a tdrv6ny
rendelk6z6se-f 6s lelhatalmazdsai alapjdn szabdlyozni'

Az EU joganyaga nem ilyen strukt0rdirJ, a Tandcsnak,
a Bizottslqhak rendeletei, hatdrozatai, irdnyelvei van-
nak, amely-ek hol 6tfog6ak, glob6lisak, hol pedig r6szlet-
k6rd6sekkel foqlalkoznak.

A hazai iogalt<otdsnak 6s iogharmonizdci6nak a jog-
szabdlyi stiukt0 rdnkat ne m ke | | megvdltoztal ni a - ezl az
eoves Eu-orsz6gok sem teszik -, hanem a rendelkez6-
s6inknek az Eu:iogszabdlyokkal val6 dsszhangot kell
megterernteniiik.

Ai tggg-Oan megalkotott vas0ti, az 1995-ben elk6-
szrilt l6qikdzleked6si tdrv6nyUnk Osszhangban van az
EU vonitkoz6 ioqanvao6val. A k6sz0l6 hai6z6si t0rv6-
nvrink 0ovszint6n- EU-kontorm lesz. A kdzuiakr6l, k6zriti
kOzlekeil6sr6l s2616 tdrv6nyUnk - amely 1988-Ml szdr-
mazik - korszer0nek nronilhat6 6s m6dosftdsai sordn
(1996. 6vi X. w) teremtettuk meg tovdbbi 6sszhangi6t
azEU rendeleteivel.

Term6szelesen nem el6g a t6rv6nyeink harmonizA-
ci6ia, szdmos olyan k6rd6sk6rt szabdlyoznak az EU-
ban, bme$eknekval6 me$eleldst az alacsonyabb szin-
tri k6zleked6si joganyagainkban kell biztosft ani. Ezek az
alacsonyabb s2intri iogszabdlyok a t6rv6nyekre alapoz-
va folvamatosan k6sz0lnek.

ez iOd szerint mintegy 150 olyan EU-jogszab6lyt tar-
tunk nyilv6n, amelyekkel a k6zlekeddsi joganyag har-

moniz6ci6iAt biztosftani kell. Ez 6v v6g6ig a 150 EU-jog-
szabdly mintegy 10h-6val terenrtjUk meg a hazai k0z-
lekedd-si ioganyhg harmonizAci6j6t, ugyancsak mintegy
1}%-Avdl a csatlakozds id6pontjiira, vagy azt kdvet6en
tudiuk megterernteni az 6sszhangot 6s 80%-6val 2000-
io. Aont6en 1997-98. 6vekben kerUlsora harmoniz6ci6-
rb. A csatlakozds k6rtili harmoniz6ci6s id6pontot 6ltal6-
ban az anyagi gondok indokoljdk, p6ldiiul q magyar
vasrit ielenlegl mriszaki dllapota 6s gazdas6gi helyzete
melleti azonnal cs6dbe jutna, ha a kulldldi vasutakkal
kodetlan versenyhelyzetbe kerUlne.

Term6szetesen ai EU-jogszabdlyokat is m6dosftjdk
6s Uiabb direktlv6k, rendeiet,ek jelennek meg. A joghar-
moniz6ci6 sor6n mindezt folyamatosan kdvetni kell.

Hogyan tortdnik meg az ellen6rzds
(EU-konform-e a szeruezeti rendie,

hatdskore)?

Az EU nagy srilyt fektet arra, hogy. ? kornyezeW6del-
met, a biztonsdgot, a versenyegyenbseget, munKave-
delmet szolg6l6 el6ir6sok ne csak EU-konformok legye-
nek, hanem azok 6rv6nyre juttat6sa 6rdek6ben hat6-
kony ellen6rz6si rendszer is mtikddidn. E t6ren szerve-
zeti-harmonizAci6ra is sz0ks6g van (pl. bizonyos kdzle-
ked6si balesetek kivizsg6ldsdra a hat6sdgokt6l is f0g-
getlen szervezet ldtrehozdsa sztiks6ges), de l6leg az
ellen6rz6s mennyis6g6t, hat6konysdg6t kell ndvelnUnk.

2. A szolgdltat6s tizemeltet6se

A uas d ti pti lyii& kikct t6& reptildterek
szabad (es dlyegyen/flsdgen alapuO

haszndlata

Az EU alapft6 okirata, a R6mai Szez6d6s, egyebek
mellett az eriberek, az 6ruk 6s szolg6ltatdsok szabad
6raml6sdnak kdvetelm6nydt a szabad 6s tisztesseges
versenv felt6teleinek meotererntds6t ttizi ki c6lul. Ezek-
b6f k6v'etkezik az a kdvetelm6ny, hogy az flllamtulajctt-
ndban l6v6 vasriti pdlydkat ne csak a nemzeti vasutt6r-
sas6gok, hanem bdrmely vastiti fuvarozdsra l6trei6tt
hazai6s kUlfdldit6rsas6g ig6nybe vehesse. Ennek k6t
felt6tele van, az egyik, hogy mindenki- versenysemle-
gesen - koteles dfiat f izetni a vasuti p6lya igdnybevete-
i66rt, a mdsik, hogy vasfti fuvaroz6st csak olyan tarsa-
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sdg v6gezhet, amelyik a piacra l6p6s EU Altalmegfogal-
mazott igen szigor( felt6teleinek megfelel.

A magyar vas0ti p6lya m6sok szdm6ra megnyitdsA-
nak jogi felt6telei! a vasutr6l sz6l6 torv6ny binosftja, a
GYSEV 6s a MAV Rt. vonatkoz6sdban ez a szabad
p6lyahaszn6lat kicsiben meg is val6sul. A csatlakoz6-
sunkig a kUlfdldivasutak el6tt azonban csak kUl6n szer-
z6d6s 6s kdlcs6ndss6g alapj6n kivdnjuk ezt a lehet6s6-
get biztosftani.

Ugyancsak kovetelm6nyk6nt t6mogalia az EU a jog-
6s szervezeti harmonizdci6 keret6ben, hogy a vlzi 6s
l6gi kikdt6k, a reptil6terek ig6nybev6tel6hez minden - a
tev6kenys6g v6gz6s6hez szriks6ges kdvetelm6nyeket
kiel6gft6 - t6rsasdgnak egyenlS joga legyen.

Az n fras truktira ha szndkii
mr'/yen mdrtdkben frzetk meg

annak ko/tsdgeit?
Az Uni6 alapelvei kdz6 tartozik a ,,haszndl6 fizet"-elv,

amely a k6zleked6si inlrastruktf ra mfkodtet6s6nek 6s
p6tl6siinak kolts6ge it a haszn6l6val kiv6nja megtizetteF
ni 6s az ,,externaliek internaliz6ldsdnak" elve, ami a
kozlekedds ter6n azt jelenti, hogy az infrastruktura
ig6nybev6tel6vel okozott azon k6tts6geket (kdrokat),
amelyeket az eg6sz tdrsadalom visel (pl. a kornyezet-
szennyez6s k6lts6geit) - ezek az extern6lis v. krils6
kdtts6gek - fokozatosan az okoz6kra kell h6rltani, ,,bel-
s6" k6lts6gekk6 kell vAljanak, internalizdlni kell azokat.
EA az elvet a tdrsadalmi igazsdgossdg kdvetelm6nye
tamasztja ald, de az EU ezzel ndvelni akarja a vasot 6s
vizik6zleked6s versenyesdlyeit is a kdztiti k6zleke-
d6ssel szemben.

A kik6t6 6s repUl6t6r haszndlati dr1 r6g6ta bevezetefi
6ltal6nos kotelezetts6g.

Aa EU-ninyelvek el6frtdk a vasdti pdlyahaszndlati dij
6s az 6thaszndlati dij 6ltal6nos, diszkrimindci6 mentes
bevezet6s6t. Avasfti pSlyahaszn6lati dij meg6llapft6s6-
nak m6dszere ndlunk kidolgoz6s alatt van.

Aut6pdly6kon - a koncesszi6s 6pft6ssel 6s Uzemelte-
t6ssel dsszefrigg6sben - a megtett fttal ar6nyos drlfize-
t6s bev6tele nemcsak az rizemeltet6s 6s karbantartds,
hanem az 6pft6s k6lts6geit is fell ledezze. Az izem-
anyagok drSban megfizetett Utalap-hozzdjdrulds fel-
adata a kdzOthaszn6lat m_6kodtet6s6nek 6s felujftds6-
nak kolts6geit fedezi. Az Utalap elad6sodottsdgd miatt
azonban, az a jelenlegi nagysAgrendben erre afeladatra
sem elegend6.

Az inf rastrukt0ra haszn6lat6nak megfizettet6se sordn
mdrlegelnUnk kell a lakossdg fizet6k6pess6g6t 6s az
inf l6ci6s hatdsokat is.

A kozlekeddsi dgak piaci es 6lyegyenl6s 6gd t
brz to s itti td m o ga td s o k re ndsze re
(kdz fo rga lm i sz e m d /yszd // itd s,

ko m bn d / t 6 ru fu va rozd s)
Az EU rendeletben szabdlyozta a vasuti, kdzuti 6s

belvki szem6lyszdllftdsi kOzszolg6ltat6sok menetdij be-
v6tellel nem fedezett k6lts6geinek megt6rft6s6t az 6llam
vagy az 6nkorm6nyzatok dltal, akik kdrnyezetv6delmi,
ter0letf ejleszt6si, szocidl is stb. c6lb6l a k6zszolgdltatast
..meorendelik" a k6z. a t6rsadalom 6rdek6ben." 

A-szem6lyszdllft6'si kdzszolgdltatdsok Uzleti alapon
6ltal6ban nem v6gezhet6k rigy, hogy az egy6ni sze-
m6lyg6pkocsi k6zleked6ssel versenyk6pesek legye-
nek. N6lunk jelenleg a vas0tr6l sz6l6 tdrv6ny rendelke-
zik arr6l, frogy az 6llamnak ki kell eg6szfienie a vasutak
menetdii bev6teleit a k6lts6geik szintjdre, s ez gyakor-
lott6 is v6lt. Ugyanez tdrv6nyileg nincs szabdlyozva sem

a v6rosi kozleked6s, sem a kdmy6ki, tdvols6gi aut6-
buszkozleked6s ter6n, anyagi okokb6l.

A kombiniltt 6rusz6llft6s ugyancsak nem v6gezhet6
nyeresdgesen, ez6rt az EU-ban lehet6v6 teszik a fej-
leszt6si 6s a mfk6d6si t6mogat6s6t is. A fejlesa6st a
magyar dllam is tdmogatja.

3. Nemzetkdzi szerep
(kdtelezetts6gek 6s lehet6s6gek)

Koz/ekeddstink szerep az EU szemszogtdb6l
(tranzitorszdg) ,

Hazdnk lontos tranzilorszdg G6rdgorszdg 6s a t6bbi
EU-tag6llam k6z6tti forgalomban. A balkdni h6borf k6-
vetkezt6ben fel6rt6kel6ddtt tranzitszerepUnk a hatdrok
megtObbszordz6d6se, (Jugoszldvia, Horv6torszdg,
Szlov6nia) k<ivetkeztdben val6szlnfileg tart6san meg-
marad.

Haz6nkon tobb, rigynevezett p6n-eur6pai kdzleke-
d6si korridor halad 6t, amelyek az EU r6sz6re is fonto-
sak. Bnisszel 6rdeke, hogy ezekbSl min6ltObb megva-
l6suljon a taggd vdldsunk el6tt. Az Uni6 szerepvdllaldsa
ndlkUl azonban igen kicsi az es6lye ezen korridorok
ki6pUl6s6nek, amelyek taggd v6lSsunk ut6n az EU
transz-eur6pai kozleked6si hril6zatdnak (TEN-Tr) 16-
szeiv6 v6lnak.

Ne mze tkozi egyezmdnyenk, tagsdgunk
Hazdnk igen nagysz6m0 nemzetkOzi korm6nyszintf

szakmai szervezetnek tagja, nemzetkozi kdzleked6si
egyezm6nynek r6szese. Az EU fonlosnak tartja mind-
ezt, mivel ezek felt6telei 6s garancidi a nemzetkdzi
integrdl6ddsnak.

Az EU t6rekv6se, hogy a tagorszdgaival k6tdtt k6tol-
dal0 kdzleked6si egyezm6nyeinket az EU-val kot6tt
egyezm6nyekkelvdltsa fel. Ez a folyamat meglehet6sen
lassan halad. A kdzleked6si szolg6ltatdsok liberalizdl6-
sa ugyancsak egyik alapelve az EU-nak az egyezm6-
nyek iltalakftdsa ezt c6lozza. A szakmai lobbik az EU-n
belUl nem 6rdekeltek a ,,k0ls6" konkurencia beenged6-
s6ben, de ezzel mi is Qy vagyunk. A kUls6 versenytdrsak
kizArAsAra azonban nekUnk kev6s eszk6zUnk van, m(;
az Uni6 a magas kcirnyezetv6delmi (,,261d" 6s ,,szuper-
z6ld" kamionok) 6s biztonsdgi k6vetelm6nyekkel sikere-
sen t6vol tudja tartani a koz6p- 6s kelet-eur6pai, (;y a
magyar fuvaroz6k konkurenci6l6t is a piacait6l.

4. A szolgdltatdsok helyzete
6s fej leszt6s6nek strat6giai iriinyai

Kdzle ke dds i in fra s tru kti rd n k
(m6szaki 6s humdn) helyzete

Az inf rastruktu 16nk 6llapotdr6l, lemaraddsainkr6l min-
den kozhelynek 6s ism6tl6snek sz6mft, alig van h6t,
hogy a m6dia, vagy a Kormdny ezzel ne foglalkozna. A
k6rd6lvek al aplAn ez a tenilet is 6l6nken 6rdekli az Uni6t,
b6r nem gondoljuk, hogy erre vonatkoz6 informdcidt
Bnisszel els6 fzben a v6laszainkb6l ismernd meg.

Mfszaki infrastrukt0r6nk - bele6rtve a j6rm0dllo-
mdnyt is -fejlesztdse k6lcs6nds 6rdektink. Az Uni6 nem
drdekelt abban, hogy elhanyagolt, korszerUtlen infra-
struktf rdval v6ljunk a tagjdvd.

A kdzleked6s szakembergdrddja - 6gy v6lj0k - szak-
mailag megdllja a hely6t az Uni6beli versenyt6rsakkal
szemben is. Az alacsony b6rszinvonal azonban nem
kivdnatos konkurencidt jelent az EU-orszdgokban, ez6rt
ink6bb a mi 6rdekUnk a k6pesft6si igazoldsok kdlcs6n6s
elismer6s6ben val6 meg6llapodds.



Strategtai c1lkittizdsei a fey'esztds
6s mfikodtetds teniletdn

Sai6t nemzeti 6rdek0nk, de az EU-csatlakoz6sies6-
lveinket is iavftia, ha t6rekszUnk:' - aut6odveihkkal miel6bb el6rni az orsz6ghat6rt,

- a 16'lrdnzil eramlatokban korszenisfteni, nagyobb
sebess6ore alkalmassd tenni a vasfti p6lydinkat'

- a Din6n kdzforgalmri kikot6ket l6teliteni, a !oly-6
Budapest feletti szakasz6n a gazdasdgos hai6zds felt6-
teleit biztosfrani,

- a Ferihegyi repUl6t6r utasforgalmi l6tesftm6nyeit az
io6nveknek fr'egtdtet6en b6vftenl, ahogy ezeket a c6lo-
xiat d maovar kOzleked6spolitika is tartalmazza.

Afeileiitdsek mellett legaldbb olyan jelent6s6g( koz-
leked6si pdlv6kon a fenntart6si fbladatok sz0ks6ges
m6rt6k0 bt6tasa, az azokban megftestesiil6 nemzeti
vaovon 6rt6lcveszt6s6nek megakaddlyoz{sa, a hasz-
ndiliat6sdg, a kdzleked6sbiztonsdg romlAs6nak meg-
el6z6se 6rdek6ben.

Az 0zemeltet6s ter6n a legielent6sebb feladat a ke-
reskedd vasutat egy val6di-iliac6rz6keny, v6llalkoz6i
szeml6letri szervezEtt6 alakftbni, amely versenyk6pes
szerepl6i6v6 vAlik a kozleked6si piacnak'

A k6zdzolodttat6i feladatokat ell6t6 c6gekn6l is el kell
6rni, hoqy a XOttseg6rz6kenys6g, a hat6konysdg foko-
z6dion, 6iev6keny56g0k eredm6nyess6 vdl6sAhoz ma-
ou(is i6rulianak hozi6, ne csupdn az Sllamit6mogat6s
frregnynasAOan l6ss6k a megold6st.

ninrOzLEs
1. lntegr6ci6s felt6telek

Milyen kcinilmdnyek ha td rozzdk meg
a mdgyar hirkozldi ntegrdcrtSs feltdteleit?

Az Eur6oai K6z0ss6o a 80-as 6vek mdsodik fel6ben
kezdett hozzA6s jelenleg is folytatja hirk0zl6s6nek 6tfo-
96 reformj6t, miutdn felismerle, hogy

- a hirk6zEs el6feltdtele a gazdasig fejl6d6s6nek, -
- a piaci verseny a legalkalmasabb-mozgat6ia a hir-

kdzl6sben reil6 potencidlis lehet6s6gek legteljesebb ki-
akndz6s6nak, a'f izet6k6pes f ogyaszt6i ig6nyek legt6k6-
letesebb kiel6sft 6s6nek,

- a hirrkdzl6s hat6konys6ga 6s gazdasdgossdga a
kdzdss6gi piac mriszaki-techno169iai harmoniz6lasaval
ndvelhet6.

A fenti c6lok el6r6se 6rdek6ben az EU strat6gidt
doloozott ki, amely kiteried a hir4<ozl6si figazalstruktur6-
tis d'tataf ft 5sdra, <iazdas6gi ref ormi6ra, valami nt mrisza-
ki harmonizdl6sdia. A strat6gia v6grehajtdsa sorAn k6-
zdss6gi jogszabdlyokban fogalmaz6dnak meg az egy-
s6oesltett kdvetelm6nvek.

A strukturAlis reform keret6ben az addig majdnem
mindeovik taoorszdqban monopol 6llami int6zm6nyk6nt
m0kddt h frrkdz l6s i sZe rvezetbeh kU 16 n ke I lett v6l aszt ani
a szabdlyozdsi-hat6s6gi funkci6kat a szolg6ttatdsi tev6-
kenvs6oi6l, a szolodltatdsi tev6kenys6gen belUl pedig
Ondit6sftani kellett 

-az 
alapvet6en kUldnboz6 tev6keny-

s6oi terUleteket (posta, tdvk6zl6s).
A oazdas6qi rbform keret6ben nveres6g6rdekelt uz-

leti vZllalkozd-si alapokra kellett he lyezni a-szo lg6ltatdsi
tev6kenvs6qeket, megszUntetve azok kdlts6gvetdsi
frioctis6'06t.- A tev6kehys6gek hat6konysdgdnak 6s
oidd6rz6lenvs6o6nek filkoz6s6ra lehet6s6g szerint
bsdkkentenikellbtt az 6llam piaci6rdekelts6g6t 6s l6tre
kellett hozni a piaciverseny felt6teleit. Ezekre ; Q ppstfi
alapszolg6ltat6sok kiv6tel6vel - megvolt a redlis lehet6-
s6<i. SzabAtyozni kellett a piacra jutds 6s a tisztess6ges
veiseny telt6teleit, valamirit a logyaszt6k v6delmdt szol-
odl6 k6vetelm6nveket.- 

A mriszaki-technoboiai szabAlvozAs tenilet6n a to-
relcv6sek arra ir6nyult-ak, hogy d nirXo'zlQs maximdlis
hat6konysdga, gazilas6gossdga 6s fejl6d6si rugalmas-
sdoa 6rdekdben a k6zc6hi szolgdltatdsok a K6zdss6g
eg6sz tenilet6re kiteried6en egys6ges m(szaki, minS-
s6gi 6s szolgdltatdsi lellemz6kkel, egyebeket tekintve
azdnban a le-het6 legkevesebb m0szaki megk6totts-69-
oel kenilienek beveZet6sre. Ezzel csOkkent a tagella-
frrox onaitO m0szaki szab6lyoz6i szerepe, egyidei(leg
megn6tt a v6llalkoz6k szabdds6ga 6s felel6ss6ge.

A hat orszdoos szalcszeruezeti
szd ve9 &t els 6 izd m i veze tdi febru -
dr rdusdi, Balalonszemesen kdtna-
pos tandekozds t ta nb ttak. A taldlko -'zd 

Esztvevdi mqthallgattdk Len-
ovel Ldszld Mrtoltigus, a PCnz--igykutatd 

ft blnok- vbzdngazga tQh
divezet6 go ndolatarl a rendszerudl-
tds dta udgrbment Hrcadalmi gaz-
dasdgri 6s p/tika i blya ma tok alaku -
Hserdl. ualamint Lotlwr Zlmnts-
mann, a ndmet szalrszeruezeti szd-
ve&dg (DGB) ny,galmazolt e/ndk-
sdgti tagAdnak eliladdsdt a szakszer-
uezetr ilunlizmus 6s szal<szeruezeti
eavs& oortu/alkdErfll.- 

n *biftiderdcidk elndkei a rend-
szerudltdst kdvetd hdt Cv sordn
szerzetl szalGzeilezeti tapasz'
talataikdl 6s az qrdekvddelem, ua-
lamnt a szakszervezeti szdvets4-

A magyar szakszeruezetek helyzete
h6f efvuel a rendszerudltds utdn

gek kdzdtti jdvdbeni egyittm0ko--dCs 
lehetdsCoeidl mondtdk el u6/e-

mdnytiket ds elkdpzelAseket A
rdszlvevdk n vill. dsznle eszmecse-
rCt lolytattdk ds tigy CrtCkelt0&
hogy a szakszervezetek e/milt hdt
Cvi mfikdddsdnek ie/entds d/lonii-
sa volt ez az ii trpusi ta/d/koz6.

A szakszervezeti vezetdk szd-
mos 1auaslatot tettek a Pvdbeni
konstruktiv egyiftmfi|<ddis tenile'
tene, lehetdsdger're. lgy tdbbek kd-
z0tt;

- a munkaudllal6k 6s a munka-
nClktilr?k munkatigyi iogi prob/6-
mdi megolddsdnak eldsegftds€re
mqydnkdnt 6s a fdudrosban iog-
v&6 szolgdlat ldtrehozdsdt iaua-
soltdk.

- a szakszenezeti tisztsdgwse'
lilkkdzds kdpzdsi rendszerdnek ki-

alakitdsdt - ktildnds tekintettel az
eurdpai integdcids folyamatra -,
ualamint ktiztis mddszertani krad'
ud nyo k m eglhlen te tds 6 t ald n lo ttd &

- a munkatigyi szakszervezeti
jogsdrtdsek elleni hatdkony fe//6-
pds drdekdben szeruezetenkdnti fr-
gyelfire ndszer lAtrehozdsd t kezde -
mdnyeztdk, udllalua az nformdcidk
k0z0s feldo/gozdsdt

A jelenlavdk egyetaftettek ab-
ban, hogy ezen konkrdtiauaslato'
kat a kilzeliovdben rdszletesen ki-
dolgozzdk Cs ezt kouetden ddnte-
nek bevezetds4krfil.

A taldlkoz6 az Egyestilet a De'
m o krd crd 6rt 6s Po lgd rs dg 6 rt (ED P)
6s a Friedrich Ebert AlaPftudnY
(FES) khzremfikhdds€vel ptt /6tre.
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Az Europai Autonom
M ozd o nyve zet6 Sza ksze rv ezetek

ALE szovets6gi hfrei
Az ALE 0s a G DL meghivCsCra 1997.lebrudr 20-27. k0zott n6gytagu t{0SZ.deleg{cl6 tartdzkodott NOmelorszigban, taglal: Slpos

J0zsef, HuszCr Ldszl6, Batka Andres 6s Veress Gy0z0 vollak.
Az utazes kettds c0lt szolgdlt: az ALE kOzelgd kongresszusdnak el0kdszitd 0l6sdn ll0nchenben, mald ezt k0yet6en a G DL ifl0sdgl

kongresszusdn va16 rdszv6lel,- 
A t0SZ az ALE alapszabdlya ortelm6ben irdsos lavaslatot tedesttett az eln0ksog elo, amely az alapszabely ndhdny ponlldn

ve[ozesokat iavasol. A k0veikezO kdngresszuslg sz6l0 irl6lartamra layaslatol tett0nk egy olyan program ra ls, amely a sz0velsOgl munke
tdbb leladatall yan hlvatva meghaldroznl.

Az 1996.ban elsd alkalommalSzolnokon megrendezett ALE i lFsegllaldlkozon klalakitott kapcsolatunk nyomdn, a GDL l l lr isdgi
vezetdie meghivdsdra resil vehett0nk 6s lelszolalhatlunk az Aachenben rendezetl kongresszuson, az alkalmat a k6l szenezet
kapcsolatrendszet6nek tov{bbl elm6lyi l6sdre is lelhaszndllunk.

Lapszdmunkban tel jes egOszdben k0z0ljUk az aldbbi dokumenlumokat:
- az ALE alapszabClydt m6dosilO ll0SZ.iayaslalol,
- a ll0SZ lavasolt pr0gramteryezelOt,
- a l l0SZ eln0ke unnepi beszdddl a GDL if l0sCgi kongresszusCn.

* * *

Az ALE alapszabelyat mgdosit6
MOSZ-iavaslatok^

Preambulum

szdvetscounk m0kdd6sl normdlt a demokratlkus
ftiggetten nlakddCs, a polltlkal pdrtoktdl uald egyen-
tf tdvolsdgtands, az eurdpal mozdonyuezetd tdrsa-
lnk drdekkCpulseletq valamlnt a vasutas munkavdl-
laldk lrdntl szolldaritdsa hatdroza meg.

2. S ad. 2.1. Az ALE fel€pltdsdben a szakmal Asz-
szetartozds az alapveto Cs tartds 6rtCk Ezdrt c6[a
hogy az eurdwl vas Utl kdzlekeddsbn tag/al szdmd-
ra a kdzds Crdekek kCpuiseletCre hatCkony szdveh
sCgkCnt mfikddjdA mindlnkdbb blztositva az ered-
mEnyes Crdelrv&elmet, a munka Crtdkdt klfe/ezd
ErezCs t, a Jobb munkafeltdtelek megteremtasCt Cs
az egdszs{ges Cs blztonsdgos munkaudgzdst

Clllta mqvaldsitdsa drdekCben tagsdgdt az EurO
pa ParlatnentnCl az au tondm €s szaMd fddszerudn
(CESI) kereszttll kCp ulselL

Az Crdekkdpvlseletl /ogositudnyaln kereszfil kh
emelt leladaHnak teklntl, hogy a kdzleked€sl lnf-
nstraldndMn Eszes nemzetl vasutak az egyes
kdzlekddsl dgaze tokkal azonos uercenyh elyze tbe
kertlllenek

e. $ aO. 6.1. A kdtetezd ataptagdtron ftil ualamennyl
tagszervezet lCtszdmdnak meglelelfien tagonkdntl
kydtdt flzet, amelynek mdrtCke azadott orszdg/dve-
delml ulszonyal tigyelembevdtelCvel az egymds
lrdn tl solldarltdst hlvetott klteleznl

A ielenleg 6rv6nyes alapszab6lyt6l elt6r6, vagy dj javaslatok
k6 vit; 6lt btfikkclvannak jel6lve (szedve).

7. S ad. 7.2. al Az ALE legtdbb ddntdshozd tesfi-
lete a kongresszus, amely ddnt:

- az alapszaMly elfogaddsdrdl Cs mddosftesArd|
- azAlEprogramlHrdl,
- a kdt kongresszus kdzdttl lddszak Eszdmol&

ldnakelfogaddsdrdl,- a pdnztdros beszemobla alap/dn az ALE gaz-
ddlkoddsdrdl,

- toudbbl szdvetsdghez vald csatlakozdsrdl,
vagy onnan finand kllcpcsrdl,

- az elndksCg lelhatalmazdserd a Egdfkvdtdk
C ve n kCn tl le l.ilvlzsgd la td m

ad.7.2.bl A kongresszus vdlaszt:
- qy fd elndkdt 6s kCt fd alelndkd|
- egy fd pdnztdrost,
- kCt fd pdnztdnlzsgdldt, aklk nem lehetnek

egyazon szervezet, Cs az elndksdgt teg/al,
8. 9 ad. 8.2. Eredetl szdueg tdrlenda, Helydbe a

kd ve tks6 szd veg ken lfidn.
ad. 8.2. Az elndksdgta kongresszus felhatalmazd-

sa alap/dn a pdnztlgyl 6vet kdvetfien feltlluEsgdl/a a
tagdl/rendet, s az alapszabdlyMn meglbgalmazott
e lvek a lap/d n /og os u I t m ddoslta n I a l€ tsd ma rd n yo s
feJkvdtdkon.

ad. 8.4. Az elndksdg avente legaldbb kat alkalom-
mat tll€seztk Utdsetrht legyzilrAhyv kdszill, amelyet
a tagszeruezetelr megkapnak

Fendkivtlll tilast kell dsszehivnL ha azt a tagser-
vezetek legalebb f/3a irdsban kezdemdnyezl.

ad. 8.4. a) Az elndksCgtddnt a ,,frlozdonyvezetdk
ilap/a'i valamlnt az,, lftiMgl Nap " rendevdnyelnek
megtartd#r61, 6s a szetvezCsel kapcsolatos leh
adatokrdL

9. S ad. 9.3. d) Beszdmold 6s ElCkoztatd elkdszi-
tdse az elndk#gl tJlasek kdzdtt udgzett munkdrdL

11 . S ad. 11 . al Az alelndkdk:
- teledetalkat az elndk lrdnyltdsdual ldt/dk el,
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- atapvetd teudkeny#gilk e tagszervezetek re
olondlls koordlndldsa

- -szfiksCgtesetCn 
a tagszervezetek rCszCre reglo

nAils AlCaeket szerYezn ek,
udazett munkdJukrdl az elndksCgt rendes til4se
etdtt irdsban tCiakoztat/dkaz elndkdt, .
uatamety hgsierveze t kdr6#re segltlk, koordl'
nCl/dk a tegszerueetl munke L

Tisztelt Elndk 0r!
A MOSZ iavaslatai alapi6n k6rem Ont, hogy az ALE

konqresszu-s6t el6k6szit6 eln6ks6gi Ul6sen keniljenek
meg-vitatdsra az alapszabdlyt 6rint6 m6dosft6 iavaslata-
ink.

Budapest' 1997' febru6r 6' 
Bar6ti0dv6zretter:

Sipos J6zsef MOSZ-elndk

* * *

(Tervezet)

kockdzati tdnye-

kat hoznak. A kdzleked6si 6gazatok kdzdtti szabad piaci
versenyben az es6lyegyenl6s6g a vas0ti k0zleked6s
szdmdia nem kel l6en biztosfltott, amelynek kdvetkezm6-
nyeit tdbbnyire a vasfti munkav6llal6 k6nytelenek elvi-
selni.

A vdzolt lolyamatok alapidn azt a k6vetkeztet6st kell
levonni, hogy az Eur6p6ban mozdonyszolgdlatot ell6t6
munkavdllal6X 6tet- 6s munkak6rtilm6nyei meg6vdsa,
javft6sa 6rdek6ben az ALE, mint szdvets6g munk6i6t
kell Osszehangoltabbd, hatdrozottabbd 6s k6vetkezete-
sebb6 tenni.

Az ALE AITNIAruOS CELKITUZESEI
1. Az 6rdekvddelem ter6n:
- a mozdonwezet6k munkahelyeinek meg6z6se,
- a mozdonyvezet6i munka diiazds6ban a felel6ss6g,

a kock6zat 6s a kedvez6tlen munkak6nilm6nyek mara-
d6ktalan elismertet6se,

- az eur6pai mozdonyvezet6i idvedelmek egym6shoz
tortdnd k6zelft6se,

- a mozdonyvezet6k heti-havi munkaidej6nek egy-
mashoz t0rt6n6 kdzelftese,

- a kollektiv szerz6ddsek 6s m6s szoci6lis vivm6nyok
meo6z6se.

--a mu nkavdgz6s kdni lm6nyeinek iavftdsa,
- az eg6szs6get nem vesz6lyeztet6 6s biztonsdgos

mu nkav6gz6s felt6teleinek megteremt6se.

2. A szakszeruezetl muk0d6s ter6n:
- az ALE hosszti tdv0 stabil mfik6d6si felt6teleinek

biztosft6sa,
- az eln6ksfui 0l6sek kdzdtti m0k6d6s hat6konys6-

g6nak javildsa,- - az-egyes nemzetitagszervezeteknek ny0itott szol-
gdltatdsok eset6n az igdnyek 6s a lehet6s6gek Ossze-
hanqolt megterernt6se,

-iz eur6-pai szervezetekben t6rt6n5 hatarozott k6p'
viselet folvtonossdoa,

- a Oels6 informEci6s rendszer kimunkdl6sa 6s jobb
m(k0dtetdse,

- az egys6ges szolidaritdsi akci6k, fell6p6sek techni-
kai kimunkdldsa, s ezek v6grehaitdsi rn6diai az egyes
nemzeti szervezeteinkn6l,

Az Europai Autonom
Mozdo nyv ezel6 Szakszervezetek (A LE)

I0O1-ig szolo programia*

az ALE1ee7. jrinius i3-"#i.t'{i?t6 nt. Konsresszusa
BEVEZET6

HELYZETENTETCIES
Az ALE megalakftdsa 6ta me$elel6 alapot terernlett

ahhoz. hoqy a szervezelhez csatlakozott nemzeti moz-
donwezet6 szakszervezetek 6rdekv6delmi munk6jdt
seqftse. A szervezet mrik6d6se stabil, sajdt forr6sb6l
me-gterenrtette m0kdd6se anyagi alapjait. Tagszerveze-
tein keresztUl k6zel 100 000 f6 mozdonyruezel6l tdmdrft'
Tekintdlyt vivott ki munkdjdval tagsdga k6r6ben, a va-
sutassdg 6s a munkaad6kel6tt, az egyes nemzeti6s az
eur6pai szakszervezeti mozgalomban egyardnt.

Kdpcsolatrendszere a szdvets6gen beltili k6tolda16 6s
resiohdtis -megdllapodiisoko n ke re sztU | 6p0 | az eu r6pai
sz6vets6qre. Eur6bai fed6szerve a CESI, amely az dt-
alaku 16 E-u rdpdban k6pvisel i mu nkavdllal6ink 6rdekeit.

Az ALE tev6kenys6'ge nyomdn az egyes tagorszdgok-
ban n6tt a szakma presztizse, t6rsadalmi megftelese, s
a vasutakon belUli elismerts6ge.

Az Eur6pdban v6gbemen6 v6ltozdsok tij kihivdsokat
ielentenek'a szakszervezeti mozgalom szdmdra. Ennek
kaocs6n meq kelltal6lni azokat az eszkdzdket - strat6-
qidt 6s taktikA -, melyekkel hatdkonyan k6pviselhet6k
d munkav6llal6k, s kdttUk a mozdonyvezet6k 6rdekei is.

A hatdrok n6lkUli Eur6pdban a gazdasdgi kOrnyezet
vdltozdsa az els6 olyan kihivds az 6rdekv6delmi mun-
kdban, amely a legnagyobb vesz6lyt jelenti a mozdony-
szem6lyzetre.

Az eur6pai kdzlekeddspolitika kimunk6lds alatt van,
ev eqves hemzeti vasfttArsas6gok racionalizdldsa fo-
Vik. Nincsenek megilelel6 garancidk arra, hogy a kiala-
kftand6 vas0tpolitikdban miindezek kedvez6 vdltozdso-
-Tprogr.t"rvezet 

sz6 szerinti v6ltozata

a

z6k liovelembev6tel6vel k6sztilt.
Neff fetadata, hogy r6szletekbe men6, s az ALE

tev6kenvs6q6nek teiies k6r6t fel6lel6 munkatervk6nt
mrikddjdn. Els6sorbah f 6 irdnyokat, 6ltaldnos c6lkittiz6-
seket fboalmaz meo. olvan feladatokat iel6l ki, amely a
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- tovdbb kell folytatni a szewez6 munk6t az egyes
orszdgok mozdonlnrezet6 szakszervezetel kdz6tt az
ALE taoiaivd v6l6s 6rdek6ben,

- aznvi k6t eln6ks6gi til6st, a hat6konysdg iavltdsa
c6lj6b6l k6t Ul6snapra kell tervezni,

- a meqielen6 nemzetkozi6s nemzeti nyorntatott 6s
elektronikUs sajt6mu nkdt f olyamatossd szfks6ges ten-
ni.

Bonn' 1997' j'nius 13' 
Az ALE *. Kongress:zusa

* * *

Aachenben, 1997. lebrudr 2t-6n leilendd G0l ltisdgl Kong.
resszusdn lelszdlal, illetve 0nnepl beszCdel nond a ll0SZ elnilke,
a n e lyet az aldbbiakben lsn ertetlo k.

,N'agyon Tisztelt N 6m et B a rAtain k, M o zdon yvezet6 Ko 1169dk I
En0edi6k meo, hoov koszonetet mondiak az 0n0k szakszervezeti

vezetdinek, akik i'ehetd\i6 lett6 k, hogy itt legiiink az 0 n0k nagyon fonhs
szakszervezeti rendezv6ny6n, s egyben tolmicsoljam a magyar m0z-
donvvezetok i6kiv6ns6oait is.

A M aova r M ozdo nvvize t6 k Szakszervezete 1 990. au gu sztu s 23-dn
alakult, k-ilAlva a korAbbi politikai rendszerhez hri hagyomdnyos szak'
sze rvezetb6l.' N d gy te lsz6t t0ztti n k a fti ggetlen szakszervezett sze rve-
zod6s(i n k zdszlajl'ra' : szak6 rtelem, h at6kon ysig, e ro, kiszdm ithat6sig.

Rovid id6n beltil a magyarorszigi mozdonyvezet6k 98%-a tagjaink
soraiba l6pett, s ezzel MagyarorszAgon olyan egyed0lAll6 sz:kmai
szervez6d6s l0tt 16tre, amely 0nA116an is biztositja azl a.torvenybe.n
m.egfogalmazb.tt repre.ze.ntatiiitAst, amely kollektiv szerz6d6s megkOt6'
sere v0natKoz0 1000swanyt ls enel0ve rcsz.

Az elm 11lt 6vek lapasztaiatai bizonyitjAk, hogy d0nFs0nk helyes volt,
Szakszervezetii nk anyag ilag stabilizAl6dott, 6rdekvddelmi m u nkin kat
auton6m m6don 6n6116an alakiljuk, a szolidaritis elven egyes eseteK'
ben valamennyi vasutas munkav6lla16 6rdek6t is kdpviseljtlk.

A 26 vontaiAsifdn0ks6gb6lg helyen a helyj0zemitanics elnoke
szakszervezetunk tagja, m-ozdonyveieto. A MEV Rt. '13 fds Kozponti
Uzem i TanAcsAban 3 f6 m ozdo nyvezet6 kdpviseli €rdeke in ket.

Szakszervezeti munkdnkata politikai pertokb6l val6 egyen16 tdvol'
s6ohrtds iel lemzi.

nz tg90-ben bekovetkezett politikai rendszerviltis nyom6n meg'
kezd6d0tt a magyar gazdasAg piacorientdlt dtalakilAsa, melyet a priva-
tiz6l6si folvamatok, a tulaidonviszonvok rendezdse, a bankok 6s az
infrasfuktira teljes etalakftesa jelez. Ennek nyomin 6v16l 6vre 20%
feletti az infl6ci6, s mintegy 10-12olo a munkan6lkUlis6gi rita.

Az 0i helyzet rjt kihivAsok e16 illitotta a magyar f(iggetlen szakszer'
vezeti mozfalmat. Ezt felismerve k6rtUk bljes jog0 felv€teliinket az
ALE-ba. Tanulni 6s ismerehnyagot szereznij0ttilnk abba a k0z0ssdg-
be, amelynek 6vtizedes hagy6mAnyai vannak a demokratikus jogAlla'
mis6o keretei kOzdtt v6ozett szakszervezeti munkanak.

xeio6 tdp6seini m e6t6tet6n6t a go n dos bardt segit6kd szsd gdt kap-
tuk Manfred Schell rirt6l, a GDL eln0k66l, akinek ez0ton is k0szOnetet
mondunk a magyar mozdonyvezetdk nev6ben. Meggy6zdd6s(ink,
hoov a k6t szaksiervezet kOzOtt kialakult bariti szdlak hat6konyan
el6s'egitik kdz0s c6ljaink, a mozdonyszem6lyzet 6rdekeinek eredm6-
nyes k6oviselet6t.' 

SzOvets6gimunk6nk 6s k6toldal0 kapcsolatunk egyik fontos 6llomA-
s6nak tekin$iik az ALE tdmoga6sival 6vente megrendezni kivant, az
eu16pai iftudAgi mozdonyvezetdk napjdt, amelynek az elm0ll 6vben
Magyaror-szig volt a hizigazdija, s melyen az On0k kdpvisel6i is ielen
voltak, 6s rerh6ljUk megoszhttek 0n0kkel az ott szerzett hpasz-
talataikat.

A hatirok n6lkiili Europa kialakitAsa megkezd6d0tt, s ezzel egy0tt
olyan gazdas6gi kihivdsoknak vagyunk tantli, amely komoly feladahk
e16 eillljek mind- az egyes orszdgok szakszervezeteit, mind az eu16pai

GDL lfiusagi Kongresszus
sz0vets6geket egyardnt. Eur6pdban 6s MagyatorszAgon is folyik a
nemzetivasutak 6talakit6sa. A politikusok 6s a p6nzUgyi szakemberek
Altalfelvdzolt racionalitAs nem egy6b, mint a biztonseg- 6s a munkatel-
t6telek rovAsdra t0rtdn6 ldtszAm lb6 pi$ s, vas0tvon alak elsorvaszdsa,
bezArAsa.

Nem lehetiink tdtlen szem1616iannak a folyamatnak, hogy az ap6k'
nak az0rt kellien munkan6lkiiliv6 vilniuk, hogy fiaik munkdt kaphassa'
nak, az itrls{g pedig azdrt legyen kdnytelen pAlyafutisa kezdetOn a
munkaneikiiliseg keserri helyzet6t elviselni, mert sztileik aktiv munka'
villal6kkdnt m6g 6llAsban vannakl

Meg kell drtetniink a politikusokkal, - hogy igenis - a civilizAci6t
lelentd motorizdci6 E u 16pa kOzle ked6si in f rastru ktt1 rejen belU I a b litett'
s6g hatirdhoz 6rkezett, s mind k0rnyezehink, mind egdszsOg0nk meg-
6visa 6rdekdben az egyetlen alternativ megoldis a vasutak tovAbbfel'
leszt6se, az e u16pai vasriti h el6zat0k egym Assal kom patibilis ki6 pit6 se,
a biztonseo 6s a sebess6q n0vel6se.

M indehIez olyan eu16p-ai mdrt6k0 0sszehangolt korminyzatimunka
szii ks6ges, amely t0rv6nyeken, jogszabAlyokon kere sztti I megtetem.ti
az egyen16 versenyhelyzetet, 6s z0ld utat enged a k0rnyezetbarAt
vas0[i iozleked6snek. Ez az a racionalitas, amelyet neklink, mint a
vasuti kOzle kedds j0vdj66rt felel6s szakszervezeti vezetd knek kdpvi-
selntink kel l  mind a hazai, mind a nemzetkOziszervezebkben.

A mozdonyveze6 egyik ereje abban rejlik, hogy g€pdsz emberek
l6v6n gondolkodAsuk racionilis, felk6sztilts6g0k preciz 6s alapos, A
mdsik,-legaldbb ennyire fontos szempont, hogy a f6kez6szelep a mi
kezUnkben van.

Ezzel az erdvel lehet 6lni, de vissza0lni soha sem szabadl Mivelaz
er6s 6rdek6rv6 nyes'rtd kd pessdgIn k mozdonyvezeF i hivatAsun kb6l
ad6dik, a szolidaritds elve alapjin c6ljaink 6s eredm6nyeink pozitlv,
h0z6 hatAssal vannak valamennyi vasutas munkatArsunkra.

Tiszblt Ko116oak, Kedves Barataink!
Tudom, hogy-0n0kre a mai napon odafigyel a N6met Sz0vets6gi

Vasutak valamennyi mozdonyvezetdje. Az itt meghozott dOnteseik
kihatAssal lesznek e nagyon szdp hivatAsra, s minden bizonnyala fiatal
oen erici6 i0voben i sors6ra. M iel6tt ide iOttii nk, ii l6sezett az A L E elnok-
iegi t]tCse, s meghataroztuk a juniusban tartand6 lll. Kongresszus
leofontosabb elemeit.-M 

ozgister(l n k figye le mbev6te16vel i6 szlvvel mo ndhabm, hogy szO-
vetsegi feladataink meghatArozAsin6l az ALE egyes,nemzeti szerve-
zeteinek vezetdi hasonl6 elkOtelezetsdggel 6s feleldssdggel gondol-
kodnak az eu16paivasuhk sorsi6rt, valamennyi0nk munkahelyei6( a
fiaulabb nemzeddkek megbizhat6 biztos egziszisnciAj66rt,

Megk0szOnOm megiszblS figyelmijket, s kivinok 0n0knek a mai
napra: konsfiuktlv vitft, megalapozott dOntf seket 6s meghatirozott
megval6silist.

Vdgezettjl engedj6k meg, hogy egy Joseph Joubert-id6zettel fejez-
zem be hozzisz6lAsomat:A politika a tOmeg vagy a t0bbsdg ismeret6'
nek 6s vezetds6nek m0vdszete. Ez a m0vdszetakkort6k6leles, ha nem
oda vezetik a t0m eget ah ova menn i akarna, nem is oda, ahovd a vezetd
akarja, hanem ahovi MENNIE KELLI'

blz sEOL,Etii,. :
EtaUgnsAes 6i 6/egdrad&ok, toldltbdMrmely b.trtasftdssal kapcnleloi,W,bn:nQry1 ,,

p tot,ssgfrsdgeta4 a,,bhetdsCge*ketry9slthtOanry9ryyqnt ,K,tse,A,l.tle,:Aite.t{rdtd
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Itat6 vasutrol

UJ KORMANYRENDELET
A ko rmd ny 1?n ud r / 6- i iilAsCn igy

dhntdtt, ijn ke// szabdlyozni a vas-
iti szemdlyszdllfrdsban Eszt vet6
felek lbgait 6s kdtelezettsCgert A
ddntdst tdbbek kdzdttaz mofiudlta,
hoa y a uasilti szemdlyszdllitds sza-
b{/j,ozdsi fel6teleiben ttikdzddiflk:
a vasitnak ezt a feladatdt is praci
wszonyok kdzdtt kell megoldania.

,42 ij rendelet szerht a kdzfogal-
mi vasiti szemClyszdllitds kon-
cesszrdkdteles (a kEdrdlagos d//a-
mi tulajdon mfikddtet€sdnek meg-
hatdrozott rddtadamra trirtdnd dt-
engedCsCt lehetdvC tevd) tev6-
kenysCg;, a szolgdltatd vasittdrsa-
sdsnak szerzddCskd tds i kd te/ezett-
s6ge uan; mnthogy kdzszolgdlta-
tdsnak mindstild a/apel/dtdsi tevC-
kenysdgrdl uan sz6, az d/lami hoz-
zdldrulds feltCleleft 6s mdrtdkdt az
dllam ds a MAV Rt kdzdtt megkd-
to tt szerzddCsben ke// szabdlyozni.

A rendelet a menetend szennti
szem5lyszdllitds uiszonyait az uta-
sok uCdelmdben rdsz/etesen, mds
szolgdlta tdsokat (pClddul ktil(in vo-
na tok) keretl?lleggel szabdlyozza.
A uasdttdrsasdgnak a Esz/etes

szerzdddsi feltdteleket Azlelsza-
bdlyzatba kell foglalnra, amita kdz-
lekedCsr) hirkdzlCsi ds viztigyi mi-
nrszter hagy 16vd.,42 Azletszabdly-
zat megfeleld kivonatan az utazdsi
feltdteleket az d/lomdsokon ki ke//
f6ggeszteni

A szolgdltatd uasutat - elsdsor-
ban a menetrend dltal meghatdro-
zottan - Azemeltetdsi kdnyszet az
utasok udlogatds n6/kti/r) azonos
lel6telek melletti e/szdllfrdsdnak
kdnyszere terheli. A uas0ttdrcasdg
Cs az utas ktizlJtti szerzddds igy
pn lCtre, hogy az utas a vonatra
utazdsi szdndCkkal fe/szd//. Ezel
egyrdeifileg az tizletszabdlyza tbaa
illetue a menetrendben megjelend
s ze rzddC s i fe / td te leke t magd ra n Cz -
ve kA b lez de n e / foga d12.

A uasdttdrsasdg fdbb ktitelezelt-
sdgei kdzd tartozik a vonatok biz-
tonsdgos tizemeltetdsq az utasok
biztonsdgdt kdnye/mdt 6s tdl6koz-
tatdsdt szolgdld berendezdsek, /C-
tesfrmdnyek kialakftdsa, Azemelte-
tdse, flletve to udbbi klegdszitd szol-
gdltatdsok nyifdsa. Ezzel szem-
ben az utas a menetdtr megfrzet4-

se, az ulazdsi feltdte/ekben megko-
vetelt magataddsi szabdlyok betar-
tdsa mellett utazha t a vonaton, rl/et-
ve haszndlhat1? a /dtesftmdnyeket
berendezdseket.

A rendeletaz utas szerzddcssze-
gdsdt p6tdf rtZetdsdvel, a vonatrdl
ua/6 leszdl/ftdssal kdddrft1ssel
szankciond/1?. Ugyanakkor a vas-
ittdrsasdg az dlta/dnos (veszClyes
tizemr) szabdlyok a/ap1dn fe/el az
utasok CletCC4 testi CpsCg66rt. A
rendelet 2/. $-a azt B kimond12,
hogy a uasiltdrcasdg ktiteles meg-
tdrfreni az utas ker& ha az utas
he/ydt hely1'egy udltdsdual uagy
mds m6don biztositotta, ds a kdz-
forgalmi menetrendbe foglalt uo-
nat krmara4 vagy a vonat a cd/e//o-
mdsra 30 perce t m eghaladd kds 6s -
se/ Crkezk meg. A uasittdrsasdg
mentesila feleldssdgaldl ha bEo-
nyftja, hogy tigy ldrt e1, ahogy az
adott he/yzetben d/taldban eludrha-
t6. A kdrtdrftAs dsszege nem halad-
hat12 meg a vonatkrmaraddsa ese-
t6n a menetdtr tEenotszdrtJsAt, kd-
sedelem esetCn a menetdf dbzo-
rdsdt

A MOSZ UB hatarozalat az 1996. 6vbeh,
kronolog ikus sorrendbe szedve

1/1996. Az Ugyviv6 bizottsdg 1996. janudr 3-i hat6ro-
zatdval egyhangfan ddntdtt an6l, hogy a sztrdjkbizott-
sdg visszaalakul 0gyviv6 bizottsdgg6. Egyhang0lag ha-
t6rozott tovdbb6 arr6l, hogy a t6rgyal6 delegdci6 6ltal
el6rt eredm6nyeket elfogadja.

U1996. Az Ugyviv6 bizottsSg 1996. janu6r 11-6n ha-
tdrozott a k6t Ugyvezet6 alelndk 6s a ioglan6csos 1996.
janudr 1-t6l 6rv6nyes b6remel6s6r6l. (Az UB a kor6bbi,
1996. janudr 3-i Ul6sdn hatdrozoit a k6t munkatdrs 1 996.
6vi b6r6r6l.) Tovdbbiakban az UB javaslatot alakftoil ki
a tiszteletdflak 1996. 6vi emel6s6r6l, amelyet a februdri
kUlddttkdzgyrildsen terjeszt el6. ....\ 3/1996. Az 1996. janudr 11-i UB egyhang0lag - tar-

"t6zkod6s 6s ellenszavazat n6lkUl - rigy ddntOtt, hogy a
pdrb6lyi balesette| kapcsolatban f e|merU lt perk6lts6get
6s Ugyv6di munkadflat a szolidaritdsi alapb6l kifizeti.

4/1996. A MOSZ 1996. febru6r 8-i tigyviv6 bizottsdga
az 1995. 6vi k6lts6gvet6s beszdrnol6jdt egyhangf sza-
vazdssal - ellenvdlem6ny 6s tart6zkodds n6lkUl - a
kU lddttkdzgyril6s e16 j6vdhagydsra javasolja.

5/1996. A MOSZ Ugyviv6 bizotts6ga 1996. februdr 8-i
hatdrozatdban d6nt6tt an6l, hogy az lfj0sdgi Napok
elnevez6s0, nemzetkOzi szintri rendezv6ny megrende-
z6s6nek jog6t megp6ly Azza.

6/1996. A MOSZ 0gyviv6 bizottsdga 1996. m6rcius
26-iUl6s6n 6rtdkelte a k6t kongresszus kdzdtti id6ben a
szomsz6dos orsz6gok mozdonyvezet6 szervezeteivel
kialakilott kapcsolatokat. A kapcsolatokat kieldgit6nek
taldlta 6s a kUld6ttk6zgyril6s el6 rnegtdrgyaldsra el6ter-
jeszti. Elfogadhat6nak tarlja tovdbbd a MOSZ-ASZSZ

kdz6ttiegyUttm0k6d6st 6s a sz6vets6gi munkdt. Azerr6l
sz6l6 besz6mol6 a krilddttk6zgyril6s el6 terieszthet6. A
Mozdonyvezet6k Szakszervezete rigyviv6 bizottsdga ki-
jelenti6s meger6sfti a kor6bban is kifejtett dll6spontj6l,
mely szerint vezet6 tiszts6gviseldk semmifdle p6rtfunk-
ci6t nem tOlthetnek be. SzakszervezetUnk pdrtsemle-
ges. A MOSZ-VDSZSZ egnittmfikoddsi megdllapod6st
az 1996. 6vi lelrigyel6bizottsdgi vdlaszt6sokra a test0let
egyhang0lag j6v6hagyta 6s a kUlddttk6zgytSl6s el6 elfo-
gad6sra javasolja.

711996. Az rigyviv6test0let 1996. mdrcius 26-iril6s6n
egyhangf szavazdssal d6ntdtt arr6l, hogy a r6szk6rt6-
rft6s tags6giduet 1996. mdrcius 1-t6lemeli. lsm6telten
lesz6gezik, hogy az egy6ni munkaszerz6d6ssel, nem
l66lldsban vdgzett mozdonyvezet6i munkav6gz6s so-
rdn bek6vetkezett balesetre a r6szkdrt6rft6s nem ter-
jeszthet6 ki.

8/1996. Az Ugyviv6 Bizottsdg 1996. j0nius 18-i'hat6-
rozatdban ddntdtt arr6l, hogy 1996. augusztus l-tcil
kendrft6si hatdrozatra 16szk6rt6rft6s kifizet6se csak ab-
ban az esetben eszk6z6lhet6, ha a hatdrozat meghoza-
taldt egyeztet6 tdrgyalds k6veti. Az egyeztet6sen hozott
d0nt6s a kifizetds szempontjdb6l m6rvad6. Kiv6teles
esetben az egyeztet6 tdrgyalds megtart6sdt6l, az eln6k,
vagyvalamelyik Ugyvezet6 alelndk, illetve a iogtandcsos
al6ir'6sdval f elment6s adhat6.

9/1996. Az UB 1996. jrinius 18-i6rtekezlet6n egyhan-
g0 szavazdssal hatdrozott, hogy a kor6bbi gyakorlatnak
megfelel6en az ismertetett miskolci mozdonyvezet6k
peres Ugydben az 0gyv6di k6lts6g 50o/"-et a Mozdony-
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vezet6k Szakszervezete kdzponti p6nzt6rdb6l, a m6sik
50%-et tagcsoporti k6lts6gb6l fizetjUk ki.

10/1996. Az UB 1996. jrlnius 18-i Ul6s6n egyhangf
szavazdssal 0gy ddntdtt, hogy az elhunyt Orosz Ferenc
mozdonvvezet6 hozzdtartoz6i r6sz6re 2x50 000 Ft,
osszeseh 100 0-00 Ft egyszeri rendkfvUli seg6ly adhat6.

1 1 /1 996. Az UgyvivStsizottsdg 1 996. j0liu-s 2-6n tdbb-
s6oi szavazdssii natArozott air6l, noly Ua-ut6seket
csak konkr6t, fontos Ugyek megtdrgyalas6ra hfrvion
6ssze a szervezet. Az UgyvivS bizottsdgiul6sen minden
esetben meg kellhatdro2nia kdvetkez6 Ul6s id6ponti6t.
Ddnt6s szUletett tov6bb6 arr6l is, hogy az alapszabAly-
ban rdgzftett 6vi 6 alkalommalkellosszehfvnia kulddtt'
kozgyril6st.

12i 1996. Az Ugyriv6 bizottsdg 1996. jrilius 2-6n tdbb-
s6gi szavazdssal ddntdtt, hogy Hornydk Ferencndiogi-
lao nem meoalapozott k6r6s6t, amelv a 13. havi bdr
kiiizet6s6re, Vatainint a felmond6si idei6re j6r6 6tkez6si
utalvdnyra vonatkozott, m6lt6nyoss6gi alapon sem t5-
mogatja.

1-3lf996. A MOSZ Ugyviv6 bizottsaga 1996. julius
30-An rendkfrvUli Ul6s keret6ben tdrgyalta a Ndpszava c.
napilapban 1996. itilius 16-6n,,B6rtdrgyaldsra k6szlil-
nek a.vasutasok", valamint az 1996. j0lius 25-6n ,, Er-
dekvitdkat rendezhetnek" cimekkel megjelent fr6sokat,
s ezek tartalmdval szorosan OsszefUgg6sbe hozhat6
tiowezet6 aleln6ki tev6kenys6gel.-lz 

Ug ezen hatdrozalAbdn nyomat6kosanlelhlla dr
Bors ik Jd n os 0 gyvezet6 ale I nok I igye I m6t, hogy az alAb'
biakban felsorolt k6rd6sekben az UB kordbti hat6roza-
tai, valamint a MOSZ alapszabdlya 6s az UB Ugyrend-
i6be n foglaltak alapjdn v 6gezze lev6kenys6g6t.- 

llal Mlnt a MOSZ sajt6kapcsolatokkal megbfzott fele-
l6se, a nyomtatott 6s elektronikus sajt6ban hat6konyan
seqftse dtO a tvtOSZ vezet6 tiszts6gvisel6k v6lem6ny6-
nek, dlldstoglaldsainak, orszdgos 6s regiondlis szintfi
megjelenft6s6t.

17b) Sem orszdgos, sem helyi m6didban nem ielenhet
meg a MOSZ hivatalos dlldspontjdval ellent6tes nyilat-
koz-at. rioort vaqv dllSsfoolalds. Ellenkez6 esetben az
UB uovr'endie Z'pont m6iodik bekezd6se 6rtelm6ben
kdtelet a sdjt6nelreigazitds el6irt jogi normdi szerint
elj6rni.'2. 

A. oB 1996. 3. h6 26-6n hozott, majd 1996. jrilius
2-6n is m6telte n mege r6s ft ett hatd ro zal6ban, misze rint,
mint munkdltat6 nem iArullhozzA a ddnt6bir6ifeladatok
ell6tds6hoz, az Orszdgos K0zvetft6i 6s D6nt6birr6i Szol-
g6latnAl semmif6le tev6kenys6get nem vdllalhat, nem
letnat et.

3. Sz6vets6gitev6kenys6g6t 0gy kdteles elldtni, hogy
az megfelelien az ASZSZ alapszabdly6ban foglaltak-
nak. A-sz6v-etsdgi dlldspont vdgleges kialakftdsa el6tt
kdteles az UB v6lem6ny6t kik6mi, 6s ezt k6vet6en, mint
a MOSZ hivata.los dlldspontjdt k6pviselni. A szOvetsdg
ddnt6seir6l az UB-t 6s a kUld6ttk0zgyfil6st t6j6koztatni.

4. Kiemett figyelmet k6teles fordilani a MOSZ alap-
szabdfva lll/5. fi pontia m6sodik bekezddse alapiSn az
U B Ugf renOj6beri f elddatdu I meghatdrozott I I l/7. pontj6-
ban mbofooalmazott neoyedik 6s 6tddik bekezddseiben
f og I aha[ m?rad6ktalan 

-liregval6s 
ft ds6 ra. M egsze rvez i

6s bonyolftja a szervezeten beltili k6pz6st 6s tovdbbk6p-

zdst, hangsrilyt fektetve a tisAs6gvisel6i ut6npdtlds
szempontjaira.

5. Napitev6kenys6g6t rigy szervezi, hogy munkaide-
i6nek d6nt6 h6nyaddt kontrollelhat6 m6don a szervezet
httat elvert 6s m-eghatArozott feladatainak megval6sft6-
sAra fordftia.

A MOSZ Ugwiv6 bizotts6g 1996. j0lius 30-dn rendki-
vUli Ul6s kerei6ben tergyalta a Ndpszava cim0 napilap-
ban megjelent ir6sokkal kapcsolatos 0gyvezet6 alelndki
teend6ket.

14l1996. Az UB 1996. szeptember 10-i 0l6s6n meg-
bizla ///Cs Jdnos 6s Kiss Ldszlfteni leti Ugyviv6ket, hogy
vizsgdljdk meg a jelenlegi rendszerlcen a ruhaelldtm6ny
bekenil6si k6lts6g6t, majd ezt kdvet6en dolgozzanak ki
javaslatot mind a kihorddsi id6k, mind pedig az egyes
ruhadarabok sz0ks6gess6g6nek t6rgydban.

15/1996. Az UB 1996. szeptember 10-i0l6s6re k6szi-
lett ,,Alapvetdsek a MOSZ 1997. 6vitdrgyaldsi poziciQ-
i6hoz" cimri lr6sos anyagot - az elhangzott kieg6szft6--sekkel- 

elfogadta 6s a k0ldottkozgy0l6s el6 terjeszt6sre
javasolja.- 

Az 6szitagsegif6rumok id6pontjai- szint6n m6dosF
tdssal - elfogaddsra keniltek.

16/1996. Az Ugyviv6 bizotts6g 1996. november 8-i
egyhangri d6nt6se 6rtelm6ben, a .sz6k!'rAz 6pft6s6re
bearkez-ett tervjavaslatok k6zUl a PARKO Kft. aidnlatat
fogadja el a testr.ilet.

1711996. Az UB egyhangu hatdrozat6val a P6nz0gyi
Ellen6z6 Bizottsdg l-lX. havi p6nz0gyi gazd6lkod6sd-
16l sz6l6 ir'6sos jelent6st elfogadta 6s j6vdhagy6sra a
krilddttk6zgyril6s el6 terjeszti azzal a kieg6szfr6ssel,
hogy a gazdasdgi aleln6k a tagcsoporti p6nztdrak keze-
l6s6re vonatkoz6an dolgozzon ki egys6ges szabdlyo-
zdst.

18/1996. Az Ugyviv6 bizottsdg egyhangflag hat6ro-
zott an6l, hogy a vezet6s6g fogalmazzon meg az itt 6s
a f6rumokon eihangzott javaslatokb6l a b6rtdrgyaldshoz
alkalmas irdsos anyagot 6s azt a.ktilddttkdzgytil6sen
hagyassa j6v6, majd terjessze a MAV Rt. vezet6se el6.

{9/1996. A Mozdonyvezet6k Szakszervezete - ktil6-
n6s tekintettel a vas0t-eg6szs6gtigy 6talakftds6ra -
szUks6gesnek tartja a Vasutas K6lcson6s Kiegdszft6
Eg6szs6gp6nzt6r l6trehoz6s6t 6s annak alapflt6sdban
r6szt vesz.

20/1996. Az Ugyviv6 test0let 1996. november 22-i
Ul6s6n egyhang0 szavazdssal d6nt0tl arr6l, hogy 1997.
janudr 8-t6l Ugyvivd testrileti til6seket szab6lyszenien
kdthetente (miMen pdros h6ten) szerdai napon tarta-
nak.

2'111996. A MOSZ Ugyviv6 Bizotts6ga 1996. decem-
ber 19-i ril6s6n tdbbs6gi szavazdssaldontott arr6l, hogy
a domb6vdritagcsoport rdszfre 300 000 Ft kamatmen-
tes k6lcs6n adhat6 ingatlanv6s6rlds c6lj6b6l. Ennek
formai6s gyakorlati r6sz6t a kds6bbiekben irdsban rdg-
zftik.

22/1996. A MOSZ Ugyviv6 Bizotts6ga 1996. decem-
ber 19-i Ul6s6n egyszerfi t6bbs6ggeld6nt6tt an6l, hogy
KanEsai Ferencnd 6s Rolos Pdlnd munkatdrsak egy-
szeri jutalomban r6szestiljenek.

LezAwa: I996. december 31-vel.

, H/,,LALO1AS,, :i, ,t ,

ORBAN A.:RP .IB
a Soprani Vontatdsi Ffindksdg mozdonyvezet6ie

1997. februdr f24n fiIetdnek 42 Avdben
betqsCgben elhunYt.

Gydszofia csalddla Cs mozdonyvezh.tfiEoll gdl
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I lalCves niltan, n'g b-
fJkoldba nen jdftan, ftni,
I I olvasnl nen ludlan, de

ludlan a kis 377-es gizdsl elindi'
lani, neglllitani. A Sdghegy alidn,
a bazaltrakoddn blrtsftetten
,n ozd o nyvez e td -gya ko n okf
szolgdlatot nQ a nkoddn dolgo-
zoll a latalCk. 

*

3/7-es nasiqa voll az els6,
,aki'az 6n akaralonra, cselekv{-
senre negindultrelen Cs neg is
dlll. Hogy nennyire boldog votan
6n akkot azl le sen tudon irni.
Ankor 326-os gip tolatoft, akkor
azzal, is egyver 124-es iill, hil
azzalis tolallan. Aztnen iskelle-
ne hnon, hogy nCzten kiegy-egy
nozdonyszopdlal uldn, csak a
szenen csillogolt, a kdpen lis-
l6s, kornos, a kezen konyekE
olaios, lekele rroll.

Az ndr el1bbre jutds voll a
ranglClrdn, ankor - lehelten la-
lln 12 6ves - Cellddn1lkdn a
Itil6 hdz b dl k l7 rh a lla n a re n dezo -
be, rd a vonaln a Gydr*os Sanyi
bdcsi 328-0 | l -es nasindilval.

Egy akalonnaL anrkor ebC-
del vitlen apdnnak 6s ott narad-
lan ndla, a KanondiJdska bdcsl
jdft hozzd szerelni a l,lurnival. A
csoddlalosan szdp nozdonnyal
riidrhallan a fordtdra, s lordulds
uldn a szCnszerel1hoz dlllan.
Jdska bdcsi 4-5 ohjos kanndval
nent be apdnhoz v4lelezni kdz-
ben a csilEk szCnnel negrakva
odasorakozlak a szere16aknd-
hoz. A csillCs enberek lelszdlhk
a gCpre.

- llehel akkor a szdn?
- Egy pillanal!- szdll vissza a

1016, aki negkCdezle t6len.
- Elilbbre ludndlidrnia nasi

ndral kb. ndslCl nClert, anrkor
nai! szdlok?

0 n b iza b n n a I rd trd g ta n.
\. - lgen, naid nozdulok vele.

":; Jdl va n. A n ikor sz1lok : n eg -
d ll,'a n ag y'C ke zd + n hp p e / gy as l-
6kezz! Jdska bdtydd bizlosan el-
beszClgel apdddal. Hidba, anikor
horgdvok laldlkoznak, nindig
sok lapds van!

En a szabdlyzd nellell, l[16 a
szerkocsileleiCn, negindull a ka-
nalas szerel6, egynds utdn irAL
lek a csillCk.

- l,lehelsz!- hangzoll lentr6l.
KorndnyenellyI ndr,e6rc'

w/1, Aresidral be, szabdlyzd nyit,
a hatalnas gCp nozdult szabdl-
.._

zd lezdr, egyik kdz a f6ken, ndsi*
az uresjdralivdltdn.

- Megdn!
Gyorsf1kezCs, iresjdnt ki,

enelly[ kozdpre. Egyszer csak
i6tt a lftrezdr ir, a kanndkal el-
szedlen l6le, leljdtt a gdpre ds
csoddlkozva kirdezle a fil6i6l.

- Fent a szdn, ki van szirelre
a nasina?

- lgen, akdr nehetunk b kiiir-
ni.

- Klnozdulte6bbp a gCppel?
- Hdl a gyerek. Ugyesen csi

ndlta.
Jdska bdcsi rdn ndzett, no-

solygotl.
- Csak lovdbbra is jd lanuld

legyCl uorgalnas, naid negld-
lod vtszed valanire az 6lelben.

Gondoltan Cn, hogy a horgd-

Ankor a kollAgiunbdl haza-
szabadultan, rchanlan a szon-
balhelyi dlbndsra, de oil nAr
nen siellen. 86ven elCrlen az
ll|l-es gydri gyorsol, de nen
ilten lelrd, hanen elnCzel1dlen,
negrdrtan az l80l-es lehCndri
gyors rnduldsit, neft azl a Nutni
vitte, a gy6tigyors el6ll csak egy
ABb notor roll.

Menel kdzben az ivekben. a
lehizotl ablakndl dlltan Cs gyd-
nydrlrddten a csodanasina noz-
gdsdban, hangldban, pedig akkor
ndr csillagkdnuszosan dupla k6-
nCnnyel lislterelovel kozleke-
delt.

Egyk 6szi esle neglepel1s
Crl. l,len tudlan elkilpzelni, hogy
a Nurni szerkocsridn nrdrt van
lelakarva a szin. Jdcskdn rolt

nig idd az rnduldsE, gydnollala-
nul, l6lve a nasrna kdzelCbe
n e n len, kdrb e ndz ege lten. 424-
352, a vezdr ir a gip nelletl trolt
6s ,nellikenl'a kinyes cnpd-
gyaknak. A kirdncsisdg legy1zle
a lilelnenel, illedelnesen k6-
szonlen Cs n egkdrdezlen,

- lajcn niCrl van a szin le-
nezzelleledve?

A szinpatkus kinizelf vezdr
elnosolyodoft, nald azl nondla.

- A szerkocSrn nen szdn, ha-
nen egy ll nr-es tarlilyban pa-
kura olai yan. A lenezburkolal a
lartdly hdszigeleb anyagdl fogp
le.

- Ezen nincs is szdn, nlnl ya-
lanikora pakurls 424-eseken? -
kdrdezlen.

- Nincs. Ez trbzldn csak olaiial
nikddik.

- Kdszdndn, viszontldtdsra, i6
utal kMnok.

(Mdrbz Kdroly roll a nasinbz-
la, akirel kCsdbb 1rd *oll6gai ri-
szonyba kerullen.)

Az elsd kocsiba szdlltan leL s
vdgiJ - C elddnikig - li1yelen -
nel kisCrten a kildnleges l,lur-
nil. Tetszell, ahogy d1bdrdgre
Agett benne a ttz, lelligyellen a
hallrozolt, gyors induldsra, az in-
hnzfu gyorsfrdsra. Ekkor nCg

nen ludlan, hogy a pakurds na-
sindnat bdlran lehel hizni a sza,
bdlyzdl, nen kellf6lni, hogy a li-
zet ,szaggatia', csak arra kell ri-
gydzni, hogy a vEel lel ne kapia.

l,linl ulazd didk, nindi7 neg-
k i /0n bdz le le ft lisz lele tle I n i z le n
a szonbalhelyi, cellddndlki, ta-
polca i nasindkra 6s szen1lyzet-
re. llen ludlan. csak rdirezlen,
hogy anil6k trCghez vbznek, az
nen akdrnifen nunka, nen
csekilf e16leuili;

Az 6vek, ha lassan is de nil-
lak, kozeledell az 1reftsdgi, pon-
losabban a kipesilf trizsga. 0on-
lenen kellell a lovdbbiakal illeto-
en. F'iskoldra, egyetenrc akkol
nen gondolhattan, nel naglon
szeginy legdny yollan, de a lo-
vdbblanulis nogotl b ott lebegell
el1llen a nozdonytrezetdi hiva-
lds. Az dlnarn nelovdbbla volla
42 4 -e s n as i,, d va l, gyo rs tro n a tla I
robogni, de szdp a 328-as is. trlinl
kezdd n o zdo n yvez el6 l, bizlosa n
nen iltetnek ilyen gipakre, nini-
nan 4-5 6vnilva. A l6bbigdzds
riszont egy1hhn nen lelszell,
de szerelnes vollan Kandd Kdl-
ndn wldghir[ V40-es nozdonyd-
ba is, ezCrt igy haldrozlan, hogy
,Ka ndds' n asin iszla lesz ek. lgaz,
a technlkunban konbdinrdl, trak-
lon6l, csdp169iprdl, relogdprdl
Cs egydb l6ldnivel6 gdpekrdl
kelletl lanulnon, de lanullan
elektrotechnikit is, nigpedig
nen b akdrnrlyen szinten. th-
lan nagan ban :,n eglanu b n 6 n
ndg a Kanddl b szerelni, vezel-
ni'. A i6vd nozdonya nen a 96-
zos, nen a dhelgip, iovdie csak
a villanynak van. Csak villany-
nozdonnyal lehel e6rni - vi-
szonylag kis gdploneg nellett -
nagy sebessdgel Cs nagy rond-
er6l. A villanygCpnek a legiobb a
haldsfoka, legtisztdbb a karban-
tarldsa.

Fdidabn, hogy nire rillany-
nozdony-vezelI gyakornok le-
hellen a gy6ri fltdhizndl, nir
kaddtkCnl sen szopdlhattan a
Kanddn. Akkora ndr ledllitottdk,
leselejteztdk az lsszes V41-esl.
Akkor szdnfroll iidonsdgnak a
3000 lderds, 130 kn/dra sebes-
sCg[, e6ke/6 negjelmdst, szCp
le s lCs i, s z lliciu n eg ye n ird n y itd s
"Szlf.

M i taga dds be va llon : bigi n b -
ta hlten.

A Nurni nellell a Szilinek is
szerelnel valbttan..

Czotter Gdbor:*

A KADTT
szalon kivul rdlan r szd esetl.
Apdntdl ludhalla Jdska bdcsi,
hogy tudok lanulni Cs azt is
nondhalla apdn, hogy szerel-
nen a Nurnr, a 424-es. Ek6-
szdnlen - negkoszonve a noz-
donyszopdlatot - 6s etl6l kezdve
nindenki el6tl nyrlvdnvald roll,
hogy a kis. Czoller Gdbor iddyela
Magyar Allanrasutak nagf noz-
donytrezel6ie lesz. Es lell. 0e
nen csak idd kCrddse voll. ha-
nen tdbbek kdzdtl az is, hogy id
szakenberek, kilfind nozdony-
vezel1k tanilottak, kCszlellek lel
a pdlydra. 

*

1962. augusztus havdra lor-
dull a naptdr, ankor tragikus hi-
lelensCggel neghalt az apdn (Cs
a kisebbk higon), s nen roll, aki
a h vdbb ia kba n utan al egyengel-
le rolna. 2tl dlltan a I dllaldnos
ieles bizonyitvdnydyal, a lechni
kun negkezdCsdvel, kdzben le
kellett k1zdenen egy silyos kdr-
slgol, anit a tagddia vdltoll ki.
Szerencsdre l0 hdnap ahtt le/-
ipillen Cs 1953-ban iira kezd-
hellen a kdzdprbkoldl.

Az 6n6let-elbesz6l6s szerz6je mozdonywzet6.
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Kozlem6ny
A Vasutas dnkdntes Kdlcsdnds

Kiegdszft6
ll, ktilddt

l99Z mdrcius 27-dn (csiitdrtdk)
.10.30 drakor tartia

a mAf nt Bevdteletten6rzdsi
laazaa tdsd a kon feren c n term 6ben-@ilaapes7 

Vt, Nyugati tdr l-2.).
Hatdrozatk6ptele ns6g eset6n az f jabb KU ld0ttk6z-

gyril6s a fenti napon 6s helyen 11.30 6rakor kenil
niegtart6sra, amely az eredeti napirenden szerepl6
Udy-efOen a megjelentek sz6mdt6l lUggetlentil hatA-
rozatk6pes.

Napirend:
1. Az igazgat6tan6cs 1996. 6vi m6rleg- 6s besz6-

mol6 jelent6se.
2. Az Ellen6rzS BizottsAg 1 996. 6vi besz6mol6ja.
3. El6tedeszt6s a Vasutas Nyugdiip6nztdr 1997.

6vi p6nzUgyi terv6re.
+. Javasiat a Vasutas Nyugdip6nztdr Alapszabd-

ly6nak m6dosftdsdra.
5.7Arsz6.

A napirendhez kapcsol6d6 k6sos el6terjeszt6se-k
megtekint6s6nek helye 6s ideje: Vasutas Nyltgqll-
p6nzl6r, Budapest Vl., Andrdssy Ut 66. ll. em., 1997.'mdrcius 

12-26. kdzdtt 9-14 6r6ig.

Vasutas Nyugdilp6nzt6r, Budapest

Tiszte/t szerkeszt1sdg, . .
A mozdonyok
fot6s mfiv6sze

llinl volt nozdonyvezelf - 6s azdla b egylolytdban nozdonyt
szerel| - vasili lotdzdson legkedveltebb tCndia J tul0z00UY'.
Az l9/0-es dvek lusfiseil1l a nai idrnfivekp nind$ szivesen
drdklellen neg kdrnyezeten rasilidl azdrt ts, hogy az elk1sz0ll
nfivelnet a kdzdnsCg szdndra is benulathassan. lgy az Crek
sordn t1bb 6ndll6 - vagy nds lotdsokkal szdvefiezve kAzds -

fol1kidllildson veften rCszl, illelve szines didinb6ldiapordna n0-
sorckal rcndezlen.

A M1SZ kiskunhalasi lagcsoplt vezel1ivel is i6 lntdtdtsi Cs
egydb rendezdi kapcsolalon alakull ki Cs l6bb 16ndban is sikerill a
nozdonyo s fo td in al rekll n oz la ln i.

Leguldbb dronnel hltan a Ganz-Hunslel lC notorvonaldrdl
klsziletl lrikkfelvilel-sorozaton egyik lelvAlelit a tl?SZ 6s a
V 0 SZSZ kdzds ploX d llftd si pla kdtoko n.

lla ndr neicsak szabidiszdkCnl hobbin a vasit (6s annak
lol1zdsa is), hanen az 1993-ban lflrehozott VasilllrtCnetiAlapil'
vdny lagiakdnl b igyekszen sokat lenni a nill is ielen vasilunk
negisnerlelCsi4rl.

A nill Cvben neghirdelell0rszdgos Vasutas Fll1kidllitds anya'
gdl lovdbbra is szivesen vdndoroltaton ez irdnyi lelkddsekre.

llagy Jdzsel
tl iV Sze g ed| 0 zletig uga td sdg

lgazgaldi Kabinel
(06/1742)

SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT

VASUTAS TOMEGSPORT
1997. janudr 17-19. kdzdtt kenilt

megrendez6sre az 6vek 6ta hagYo-
mdnyos vasulas kisp6lyds terem
labdanlg6 kupa. A helyszin ezfttal a
Cegl6dl Vasutas Sport Egyes0let
(CVSE) ledett csamoka volt.

Sz6kely Gyorgy 6s Baln6czlJd-
nos a szervez6k, a csaPatok sz6l-
ldshely6n vdrtdk a benevezett t'tz
csapai vezet6it 6s j6t6kosait, majd
az elhelyezked6st k6vet6en techni-
kai 6rtekezlet keret6n beltil ejtett6k
meg a sorsol6st. A MOSZ vCloga-
tott csapata a kdvetkez6 6ssze6ll['
tdsban 6rkezett:

S0veges J6zsef, Guly6s Zolten
(Szolnok), Makkal Attila, Fodor
lmre (Mlskolc), SlPos Andrfis,

Sz6cs J6zsel (Debrecen), llor-
v6th Gy6rgy (Szombathely), Ha-
vasl Antal, Kakuszl Lalos (Kls-
kunhalas).

Csapatunk az ,,A" csoporlba ke-
nilt, ahol Szolnok, BudaPesl, Mis-
kolc, Debrecen csapataival kellett
megkuzdeni a helyoszl6 m6k6z6-
s6rt. Csopodunkb6l, a szombaton
lejdtszott kdrm6rk6z6sek alapj6n a
mdsodik helyen jutottunk tovdbb a
vas6rnapi d6nt6kbe.

Az elmrilt 6vek eredm6nyeihez
k6pest, ezen a kupdn vdlogatottunk
jelent6s javuldst mutatott. 86r a he-
lyoszt6 m6rk6z6sen veresfuet
szenvedtUnk, azonban az el6rt lV.
helyezds az er6s mez6nyben, vala-

mint az dsszeszokott csapatokkal
szemben igen j6 teljes'trtm6nynek mi-
n6s0l.

Sajnos kapusunk, Stlveges J6ska
az els6 napon olyan s6r0l6st szen-
vedett, hogy nem tolytathatta a i6t6-
kot. Sportszerfi s6gb6l kitfi n6re vizs-
g6zott Debrecen csapata, aki k6l-
cs6nkapust biztosftott a MOSZv6lo-
gatottjdnak.

A rendez6k, eddigi j6t6kvezet6i
teljesilm6nye elismer6se alapj6n az
egyik levezet6 j6t6kvezet6nek meg-
hidek Baunok G6bor mozdonyve-
zet6 kolldgdnkat, aki a meghlvdsnak
eleget tett, s kozmegel6ged6sre el-
l6tta a jdt6kvezet6i teend6ket.

Slpos J6zsel

l t

SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT
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V Bt, dltal
szervezett

gye rm ekti dti I te td s 16l
Belglumban 1+-18 6ves gyermekek r6sz6re te-

nisz- 6s lovastdbor lesz 1997. augusztus 9.-augusz-
tus 24. k6z6tt. R6sar6telidii: 30 304 Ft (a n6mel iegy
6s EO-p6tjegy is benne van).

Csehorsz6g, Radvanecs (Novl Bor) teleptil6sen
10-14 6ves gyermekek r6sz6re 1997. j0lius 26.-au-
gusztus 10. k6zdtt van UdUl6si lehet6s6g. R6szv6teli
dij: 15 504 Ft.

B6vebb felvlldgostrt6s: Klssn6, telefon : 01/36-04.

ANNA
TARSAS gzATLO

i ffi ,"'"

A"FIIIA TARSAS SZII"LLO
2 szemClyes szobikban iidiil€s, pihen€s

IeleforvFar 49 l3l2 -O39

AI,{NA - Spolodenskf llotel
DvoJpostel'ord lzby
Rekr€ricfti,oddych TeleforVFax:fl)-36-49-512-039

A"FINA - SPOLECZNY IIoteI
W dwuosobowych pok6jach
Wczasy, wypoczynek Telefon/Fax: 00-36-49-512-039

FDRIDFITIEIITI - A]iINA
FtIr zwEI nr'zluuenn niinornnol8|l*nn-r 

rr-o""

Adrerre: ANNA T. Sdtt6 H-3400 Mer5lr6verd, Olalla u. 8. Ungarn

0l{huL

Tisztelt Koll6ga!
Etrig a " 424 zes cimf kontry koddtozolt pClddnyban

uoft kapha td a Mozdonyuezetdk Sza/rszeruezetdndl
K60tik, hogy a kboVdnyt a to udbhlrban a Noszta@ia

Kft. kdry'uesfultidfun szerezzdk be, melynek cime:
/ 056 Budapest Belgrdd rakpart 26.
(ras iti telebn : 0 //2 / -30)
Amennyiben levdlben lordul a kdnyvesbolthoz tigy

utdnvittel kti/denek ,424"-es kdnyvet, melynek dra
486 Ft Fenti kdnyvesboltban ezen kiv4l sok mdq a
mozdonyokkal kapcsolatos, 4rdekes kiadudny rs ta'
ld/hatd/

ttYaLEil 11 rAR,

tn
ru

\fI
)

), \

, ' )

\ - ,

ry€_ -_. __.___--- \=qFr 
\rr{ +eF;-eKr

t \

Az oAKTiv'notdonymrJd
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Tudjuk hdny oravan!
Mozdonyvezet5l l6tsz{m 6s szolgdlatl 5ra, 1997. 6v 1. h6 20 munkanap

Szolg6lati Alo- Szolg. Kifizetett K<it.6ra
hely m6ny 6ra tul6ra,,-"6ra

Szolg6lati Allo- Szolg. Kifizetett K<it.6ra
hely mAny 6ra t0l6ra,,-"6ra

Bp. Ferenw. U7 50 483 740 27 176
1 7 6 3 0

Bp. €szaki 249 33 539 243 13 176
't72 1 0

Szohrok n2 42 930 245 26 176
1 7 4  1 0

Sz.feh6rvir U2 50 575 163 3 176

1 7 5  1 0

Bp. D6li 42 6744 57 0 176

177 't 0

Gy6r %2 . 37 497 111 0 176

1 7 4  1 0

;
B.gyarmat 60 8 959 718 12 176

191 15  0

Hatvan 127 18 316 97 0 176
1 7 4  1 0

Bp.Nyugati 5 874 0 6 176
1 7 5 0 1

Miskofc 530 71 82 470 417 176
1 7 0 1 1

Debrccen 368 52 528 336 52 176
174 1 .O

Nyircgyhaza 234 33?s.2 597 177 't76

1 7 7 3 1

Zihony 193 20 515 /t6 984 '|.76

1 3 3 0 6

Szeged '116 17 016 874 11 176

1 8 5 9 0

B.csaba 173 25 %2 355 3 176

1 7 7 2 0

K.k.halas 105 15762 23 n 176

1 7 1  0 0

Szentes 231 35 985 950 0 176

1 8 0 5 0

"V6szt6 56 7214 8 3 176

1 7 1 0 0

P6cs 240 34 904 243 244 176

1 6 7 1 1

Domb6vir 254 35 463 138 619 176

1 6 6 1 3

N.kanizsa '192 N 125 1214 I 176
't82 8 0

Sz.hefy 211 N 428 g41 49 176

1 7 5 2 0

Cefldcimolk 194 27 Tl4 zfi 48 176

1 7 4 2 0

Tapofca 87 12 81 I 154 176

1 6 6 0 2

Z.egerszeg 
.92 

14'141 439 12 176

1 8 0 6 0

H6f6zat 5012 712698 8 667 2 883 176

1 7 3 2 1

Kiadje Mozdonyvezet6k Szakszervezete
Felelds szerkesztd: SIPOS l6ZSBf
A szerkesztGdg cime: lO87 Bp., Kerepesi ft 3.
Telefor/fax: 3 13-08 18, 333-9YO
Urcmi telefon: Ol - 1642, O 1 - I 8-4O, O I - I 9-9O, O l -21 -87

Kdsziilt a TYRAS Kft. nyomdaiiznmEben,
l2l2 Budapest, Szebeni ft 78. Tel./faxl 277-68'00
Felelds vezetd: Andks Ldszl6
Gydrtdsi szAm:97.OL9


