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jogsdrtdsek elleni hatdkony fe//6pds drdekdbenszeruezetenkdntifrgyelfirendszer lAtrehozdsd
t kezdemdnyeztdk,udllaluaaz nformdcidk
k0z0sfeldo/gozdsdt
A jelenlavdk egyetaftettek abban, hogy ezen konkrdtiauaslato'
kat a kilzeliovdbenrdszletesenkidolgozzdkCs ezt kouetdenddntenek bevezetds4krfil.
A taldlkoz6az Egyestilet a De'
mokrdcrd6rt 6s Polgdrsdg6rt (EDP)
6s a Friedrich Ebert AlaPftudnY
ptt /6tre.
(FES)khzremfikhdds€vel
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mgdosit6
Az ALEalapszabelyat
MOSZ-iavaslatok^
7. S ad. 7.2. al Az ALE legtdbb ddntdshozd tesfilete a kongresszus, amely ddnt:
- az alapszaMly elfogaddsdrdl CsmddosftesArd|
- azAlEprogramlHrdl,
- a kdt kongresszus kdzdttl lddszak Eszdmol&
ldnakelfogaddsdrdl,
- a pdnztdros beszemobla alap/dn az ALE gazddlkoddsdrdl,
- toudbbl szdvetsdghez vald csatlakozdsrdl,
szdvetscounk m0kdd6sl normdlt a demokratlkus
vagy onnan finand kllcpcsrdl,
- az elndksCg lelhatalmazdserd a Egdfkvdtdk
ftiggetten nlakddCs,a polltlkal pdrtoktdl ualdegyentf tdvolsdgtands, az eurdpal mozdonyuezetdtdrsaCvenkCntl lel.ilvlzsgd latdm
lnk drdekkCpulseletq valamlnt a vasutasmunkavdlad.7.2.bl A kongresszus vdlaszt:
- qy fd elndkdt 6s kCt fd alelndkd|
laldk lrdntl szolldaritdsa hatdroza meg.
- egy fd pdnztdrost,
2. S ad. 2.1. Az ALE fel€pltdsdbena szakmalAsz- kCt fd pdnztdnlzsgdldt, aklk nem lehetnek
szetartozds az alapveto Cs tartds 6rtCk Ezdrt c6[a
hogy az eurdwl vasUtl kdzlekeddsbn tag/al szdmdegyazon szervezet,Cs az elndksdgtteg/al,
ra a kdzds CrdekekkCpuiseletCrehatCkony szdveh
8. 9 ad. 8.2. Eredetl szdueg tdrlenda, Helydbe a
sCgkCntmfikddjdA mindlnkdbb blztositva az ered- kd vetks6 szd veg ken lfidn.
mEnyes Crdelrv&elmet, a munka Crtdkdt klfe/ezd
ad. 8.2. Az elndksdgta kongresszus felhatalmazdErezCs t, a Jobb munkafeltdtelek megteremtasCtCs sa alap/dna pdnztlgyl 6vet kdvetfien feltlluEsgdl/a a
az egdszs{ges Csblztonsdgos munkaudgzdst
tagdl/rendet, s az alapszabdlyMn meglbgalmazott
Clllta mqvaldsitdsa drdekCbentagsdgdt az EurO elvek alap/dn /og osuIt mddosltanI a l€tsd mardnyo s
pa ParlatnentnClaz autondm €s szaMd fddszerudn
feJkvdtdkon.
(CESI)kereszttll kCpulselL
ad. 8.4. Az elndksdg avente legaldbb kat alkalomAz Crdekkdpvlseletl /ogositudnyaln kereszfil kh mat tll€seztk Utdsetrht
legyzilrAhyv kdszill, amelyet
emelt leladaHnak teklntl, hogy a kdzleked€sl lnf- a tagszeruezetelrmegkapnak
nstraldndMn Eszes nemzetl vasutak az egyes
Fendkivtlll tilast kell dsszehivnL ha azt a tagserkdzlekddsl dgazetokkal azonos uercenyhelyzetbe vezeteklegalebb f/3a irdsban kezdemdnyezl.
kertlllenek
ad. 8.4. a) Az elndksCgtddnt a ,,frlozdonyvezetdk
e. $ aO.6.1.A kdtetezdataptagdtronftil ualamennyl
valamlntaz,, lftiMgl Nap " rendevdnyelnek
ilap/a'i
meglelelfien
lCtszdmdnak
tagonkdntl
tagszervezet
megtartd#r61,
6s a szetvezCsel kapcsolatos leh
kydtdt flzet, amelynek mdrtCkeazadott orszdg/dvedelml ulszonyal tigyelembevdtelCvel az egymds adatokrdL
9. S ad. 9.3. d) Beszdmold 6s ElCkoztatd elkdszilrdn tl solldarltdst hlvetott klteleznl
tdse az elndk#gl tJlasekkdzdtt udgzettmunkdrdL
11. S ad. 11. al Az alelndkdk:
elt6r6,vagy dj javaslatok
A ielenleg6rv6nyesalapszab6lyt6l
- teledetalkat az elndk lrdnyltdsdual ldt/dk el,
k6 vit; 6lt btfikkclvannak jel6lve(szedve).
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uatametyhgsierveze t kdr6#re segltlk, koordl'
nCl/dka tegszerueetl munkeL
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el6k6szit6eln6ks6giUl6senkeniljenek
konqresszu-s6t
6rint6m6dosft6iavaslataaz alapszabdlyt
meg-vitatdsra
ink.
Budapest'1997'febru6r6'
Bar6ti0dv6zretter:
SiposJ6zsefMOSZ-elndk
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feladahk odavezetik
komoly
vagyunk
tantli,amely
kihivdsoknak
olyangazdas6gi
KELLI'
MENNIE
hanem
ahovi
mindazeu16pai akarja,
szakszervezeteit,
orszdgok
mindazegyes
e16
eillljek
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Itat6vasutrol

UJ KORMANYRENDELET
A kormdny1?nudr / 6-i iilAsCnigy
dhntdtt,ijn ke//szabdlyoznia vasiti szemdlyszdllfrdsbanEszt vet6
felek lbgait 6s kdtelezettsCgertA
ddntdsttdbbekkdzdttaz mofiudlta,
hoay a uasiltiszemdlyszdllitdsszab{/j,ozdsi fel6teleibenttikdzddiflk:
a vasitnak ezt a feladatdtis praci
wszonyokkdzdtt kell megoldania.
,42ij rendeletszerht a kdzfogalmi vasiti szemClyszdllitdskoncesszrdkdteles(a kEdrdlagosd//ami tulajdon mfikddtet€sdnekmeghatdrozott rddtadamra trirtdnd dtengedCsCtlehetdvC tevd) tev6kenysCg;,a szolgdltatdvasittdrsatdsi kdte/ezettsdsnakszerzddCskd
s6ge uan; mnthogy kdzszolgdltatdsnak mindstild a/apel/dtdsitevCkenysdgrdluansz6, az d/lamihozzdldruldsfeltCleleft6s mdrtdkdtaz
dllam ds a MAV Rt kdzdtt megkdtott szerzddCsbenke//szabdlyozni.
A rendelet a menetend szennti
szem5lyszdllitdsuiszonyaitaz utasok uCdelmdbenrdsz/etesen,mds
szolgdltatdsokat (pClddulktil(invonatok) keretl?lleggelszabdlyozza.
A uasdttdrsasdgnaka Esz/etes

szerzdddsi feltdteleket Azlelszabdlyzatbakell foglalnra,amita kdzlekedCsr)hirkdzlCsids viztigyi minrszterhagy16vd.,42Azletszabdlyzat megfeleldkivonatanaz utazdsi
feltdteleketaz d/lomdsokonki ke//
f6ggeszteni
A szolgdltatduasutat- elsdsorban a menetrenddltal meghatdrozottan - Azemeltetdsikdnyszet az
utasok udlogatdsn6/kti/r)azonos
lel6telek melletti e/szdllfrdsdnak
kdnyszereterheli.A uas0ttdrcasdg
Cs az utas ktizlJttiszerzdddsigy
pn lCtre, hogy az utas a vonatra
utazdsi szdndCkkalfe/szd//.Ezel
egyrdeifilegaz tizletszabdlyza
tbaa
illetue a menetrendbenmegjelend
szerzddCsi fe/tdteleket magdranCzve kAb lezden e/fogad12.
A uasdttdrsasdgfdbb ktitelezeltsdgei kdzd tartozika vonatokbiztonsdgostizemeltetdsqaz utasok
biztonsdgdtkdnye/mdt6s tdl6koztatdsdtszolgdldberendezdsek,/Ctesfrmdnyekkialakftdsa,Azemeltetdse,flletvetoudbbiklegdszitdszolgdltatdsok nyifdsa. Ezzel szemben az utas a menetdtrmegfrzet4-

se, az ulazdsifeltdte/ekbenmegkoveteltmagataddsiszabdlyokbetartdsamellettutazhat a vonaton,rl/etve haszndlhat1?
a /dtesftmdnyeket
berendezdseket.
A rendeletazutasszerzddcsszegdsdt p6tdf rtZetdsdvel,a vonatrdl
ua/6 leszdl/ftdssal kdddrft1ssel
szankciond/1?.Ugyanakkora vasittdrsasdg az dlta/dnos(veszClyes
tizemr) szabdlyoka/ap1dnfe/el az
utasok CletCC4testi CpsCg66rt.A
rendelet 2/. $-a azt B kimond12,
hogya uasiltdrcasdgktitelesmegtdrfreniaz utas ker& ha az utas
he/ydt hely1'egyudltdsdual uagy
mds m6don biztositotta,ds a kdzforgalmi menetrendbefoglalt uonat krmara4 vagya vonata cd/e//omdsra30percet meghaladdkds6sse/ Crkezk meg. A uasittdrsasdg
mentesila feleldssdgaldl ha bEonyftja, hogy tigy ldrt e1,ahogy az
adotthe/yzetbend/taldbaneludrhat6.A kdrtdrftAsdsszegenemhaladhat12mega vonatkrmaraddsaeset6n a menetdtrtEenotszdrtJsAt,
kdsedelem esetCna menetdf dbzordsdt

A MOSZUB hatarozalat
az 1996.6vbeh,
kronologikussorrendbeszedve
munkdt.Azerr6l
1/1996.Az Ugyviv6bizottsdg1996.janudr3-i hat6ro- kdz6ttiegyUttm0k6d6st
6sa sz6vets6gi
zatdvalegyhangfanddntdttan6l, hogya sztrdjkbizott- sz6l6besz6mol6
A
a krilddttk6zgyril6s
el6 terieszthet6.
Egyhang0lag
ha- Mozdonyvezet6k
0gyviv6bizottsdgg6.
Szakszervezete
sdgvisszaalakul
rigyviv6bizottsdgakit6rozotttovdbb6arr6l,hogya t6rgyal6delegdci66ltal jelenti6smeger6sfti
a kor6bbanis kifejtettdll6spontj6l,
elfogadja.
melyszerintvezet6tiszts6gviseldk
el6rteredm6nyeket
semmifdlep6rtfunkpdrtsemleU1996.Az Ugyviv6bizottsSg1996.janu6r11-6nha- ci6t nem tOlthetnek
be. SzakszervezetUnk
1996. ges.A MOSZ-VDSZSZ
tdrozotta k6tUgyvezet6
alelndk6s a ioglan6csos
egnittmfikoddsi
megdllapod6st
janudr1-t6l6rv6nyesb6remel6s6r6l.
(AzUBa kor6bbi, az 1996.6vilelrigyel6bizottsdgi
vdlaszt6sokra
a test0let
j6v6hagyta
1996. egyhang0lag
1996.janudr3-iUl6sdnhatdrozoit
a k6tmunkatdrs
6s a kUlddttk6zgytSl6s
el6elfo6vi b6r6r6l.)Tovdbbiakban
az UB javaslatotalakftoilki gad6srajavasolja.
1996.6vi emel6s6r6l,
amelyeta februdri
711996.
Az rigyviv6test0let
1996.mdrcius26-iril6s6n
a tiszteletdflak
kUlddttkdzgyrildsen
terjesztel6. ..
egyhangfszavazdssal
d6ntdttarr6l,hogya r6szk6rt6..\ 3/1996.Az 1996.janudr11-iUB egyhang0lag
- tar- rft6stags6giduet
1996.mdrcius1-t6lemeli.
lsm6telten
n6lkUl- rigyddntOtt,
hogya lesz6gezik,
hogyaz egy6nimunkaszerz6d6ssel,
nem
"t6zkod6s6s ellenszavazat
pdrb6lyibalesette|kapcsolatban
fe|merU
lt perk6lts6get l66lldsbanvdgzettmozdonyvezet6i
munkav6gz6s
so6s Ugyv6dimunkadflat
a szolidaritdsi
alapb6lkifizeti.
rdn bek6vetkezettbalesetrea r6szkdrt6rft6snem ter4/1996.A MOSZ1996.febru6r8-i tigyviv6bizottsdga jeszthet6ki.
az 1995.6vi k6lts6gvet6s
beszdrnol6jdt
egyhangfsza8/1996.Az Ugyviv6Bizottsdg
1996.j0nius18-i'hat6vazdssal- ellenvdlem6ny
6s tart6zkoddsn6lkUl- a rozatdbanddntdttarr6l, hogy 1996. augusztusl-tcil
javasolja.
kUlddttkdzgyril6s
e16j6vdhagydsra
kendrft6si
hatdrozatra
16szk6rt6rft6s
kifizet6se
csakab1996.februdr8-i banaz esetbeneszk6z6lhet6,
5/1996.A MOSZUgyviv6bizotts6ga
ha a hatdrozatmeghozahatdrozatdband6nt6tt an6l, hogy az lfj0sdgi Napok taldtegyeztet6
k6veti.Az egyeztet6sen
tdrgyalds
hozott
nemzetkOzi
megrende- d0nt6sa kifizetdsszempontjdb6l
elnevez6s0,
szintrirendezv6ny
m6rvad6.Kiv6teles
z6s6nekjog6tmegp6ly
Azza.
esetbenazegyeztet6
tdrgyaldsmegtart6sdt6l,
az eln6k,
6/1996.A MOSZ0gyviv6bizottsdga1996.m6rcius vagyvalamelyik
Ugyvezet6
alelndk,illetvea iogtandcsos
26-iUl6s6n
kdzdttiid6bena al6ir'6sdval
6rtdkeltea k6tkongresszus
felment6sadhat6.
orsz6gokmozdonyvezet6
szomsz6dos
szervezeteivel 9/1996.
Az UB1996.jrinius18-i6rtekezlet6n
egyhankialakilottkapcsolatokat.A kapcsolatokatkieldgit6nek g0 szavazdssal
hatdrozott,hogya kor6bbigyakorlatnak
taldlta6s a kUld6ttk6zgyril6s
el6 rnegtdrgyaldsra
el6ter- megfelel6en
az ismertetettmiskolcimozdonyvezet6k
jeszti.Elfogadhat6nak
tarljatovdbbda MOSZ-ASZSZ peresUgydben
az 0gyv6dik6lts6g50o/"-et
a Mozdony-
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a m6sik zdst, hangsrilytfektetvea tisAs6gvisel6iut6npdtlds
kdzpontip6nzt6rdb6l,
vezet6kSzakszervezete
fizetjUkki.
szempontjaira.
k6lts6gb6l
50%-ettagcsoporti
rigyszervezi,hogymunkaide5. Napitev6kenys6g6t
Az UB 1996.jrlnius18-iUl6s6negyhangf
10/1996.
m6dona szervezet
szavazdssal0gyddntdtt,hogyaz elhunytOroszFerenc i6nekd6nt6h6nyaddtkontrollelhat6
megval6sft6feladatainak
hozzdtartoz6ir6sz6re2x50 000 Ft, httatelvert6s m-eghatArozott
mozdonvvezet6
seg6lyadhat6. sArafordftia.
osszeseh1000-00Ft egyszerirendkfvUli
2-6ntdbb1996.j0liu-s
A MOSZUgwiv6bizotts6g1996.j0lius30-dnrendki11/1996.Az UgyvivStsizottsdg
tergyaltaa Ndpszavacim0napilaps6oi szavazdssiinatArozottair6l, noly Ua-ut6seket vUliUl6skerei6ben
hfrvion banmegjelent
alelndki
kapcsolatos
0gyvezet6
ir6sokkal
csak konkr6t,fontos Ugyek megtdrgyalas6ra
minden teend6ket.
Az UgyvivS
bizottsdgiul6sen
6sszea szervezet.
Ul6sid6ponti6t. 14l1996.
10-i0l6s6nmegAz UB 1996.szeptember
esetbenmegkellhatdro2niakdvetkez6
tov6bb6arr6lis, hogyaz alapszabAly- bizla ///CsJdnos6s Kiss Ldszlfteni leti Ugyviv6ket,hogy
Ddnt6sszUletett
kulddtt' vizsgdljdk
6vi6 alkalommalkellosszehfvnia
a ruhaelldtm6ny
banrdgzftett
mega jelenlegirendszerlcen
ki
kozgyril6st.
majdeztkdvet6endolgozzanak
k6lts6g6t,
bekenil6si
12i1996.Az Ugyriv6bizottsdg1996.jrilius2-6ntdbb- javaslatotminda kihorddsiid6k,mindpedigaz egyes
s6giszavazdssalddntdtt,hogy HornydkFerencndiogi- ruhadarabok
t6rgydban.
sz0ks6gess6g6nek
k6r6s6t,amelva 13. havi bdr
lao nem meoalapozott
k6szi10-i0l6s6re
Az UB 1996.szeptember
15/1996.
idei6rej6r66tkez6si lett ,,Alapvetdsek
Vatainint
a felmond6si
kiiizet6s6re,
a MOSZ1997.6vitdrgyaldsipoziciQm6lt6nyoss6gi
alaponsem t5- i6hoz"
vonatkozott,
utalvdnyra
cimrilr6sosanyagot- az elhangzottkieg6szft6-sekkelmogatja.
el6terjeszt6sre
6sa k0ldottkozgy0l6s
elfogadta
1-3lf996.A MOSZ Ugyviv6bizottsaga1996.julius javasolja.
c.
tdrgyaltaa Ndpszava
Ul6skeret6ben
30-AnrendkfrvUli
id6pontjai-szint6nm6dosF
Az 6szitagsegif6rumok
k6szlil- tdssal- elfogaddsra
1996.itilius16-6n,,B6rtdrgyaldsra
napilapban
keniltek.
valamintaz 1996.j0lius25-6n,, Erneka.vasutasok",
16/1996.Az Ugyviv6bizotts6g1996.november8-i
cimekkelmegjelentfr6sokat, egyhangrid6nt6se6rtelm6ben,a .sz6k!'rAz
dekvitdkatrendezhetnek"
6pft6s6re
hozhat6 bearkez-ett
s ezek tartalmdvalszorosanOsszefUgg6sbe
k6zUla PARKOKft.aidnlatat
tervjavaslatok
aleln6kitev6kenys6gel.
tiowezet6
-lz
fogadjael a testr.ilet.
dr
nyomat6kosanlelhlla
Ug ezenhatdrozalAbdn
a P6nz0gyi
Az UB egyhanguhatdrozat6val
1711996.
Borsik Jdnos0gyvezet6aleInokI igyeIm6t,hogyaz alAb' Ellen6z6Bizottsdgl-lX. havip6nz0gyigazd6lkod6sdaz UBkordbtihat6roza- 16lsz6l6ir'6sosjelent6stelfogadta6s j6vdhagy6sra
biakbanfelsoroltk6rd6sekben
a
6s az UB Ugyrend- krilddttk6zgyril6s
tai,valaminta MOSZalapszabdlya
el6 terjesztiazzal a kieg6szfr6ssel,
-i6ben foglaltakalapjdnv6gezzelev6kenys6g6t.
p6nztdrak
kezegazdasdgi
aleln6ka tagcsoporti
fele- hogya vonatkoz6an
megbfzott
llal Mlnta MOSZsajt6kapcsolatokkal
ki
szabdlyoegys6ges
dolgozzon
l6s6re
sajt6banhat6konyan zdst.
6s elektronikus
l6se,a nyomtatott
v6lem6ny6- 18/1996.Az Ugyviv6bizottsdgegyhangflaghat6roseqftsedtOa tvtOSZvezet6tiszts6gvisel6k
orszdgos6s regiondlisszintfi zott
nek, dlldstoglaldsainak,
an6l, hogya vezet6s6gfogalmazzonmeg az itt 6s
megjelenft6s6t.
javaslatokb6l
a b6rtdrgyaldshoz
f6rumokon
eihangzott
a
nemielenhet
17b)Semorszdgos,semhelyim6didban
irdsos
6s
azt
a.ktilddttkdzgytil6sen
anyagot
alkalmas
nyilatellent6tes
mega MOSZhivatalosdlldspontjdval
j6v6,majdterjesszea MAVRt.vezet6seel6.
Ellenkez6esetbenaz hagyassa
koz-at.rioortvaqv dllSsfoolalds.
- ktil6Szakszervezete
A Mozdonyvezet6k
{9/1996.
Z'pont m6iodikbekezd6se6rtelm6ben
UB uovr'endie
6talakftds6ra
vas0t-eg6szs6gtigy
n6s
a
tekintettel
el6irtjogi normdiszerint
kdtelet a sdjt6nelreigazitds
tartja a VasutasK6lcson6sKiegdszft6
szUks6gesnek
elj6rni.
'2.
l6trehoz6s6t
6s annakalapflt6sdban
A. oB 1996.3. h6 26-6nhozott,majd1996.jrilius Eg6szs6gp6nzt6r
r6szt
vesz.
2-6n ism6telten meger6sftett hatdrozal6ban,miszerint,
nemiArullhozzA
a ddnt6bir6ifeladatok 20/1996.Az Ugyviv6test0let1996.november22-i
mintmunkdltat6
d6nt0tlarr6l,hogy1997.
szavazdssal
6s D6nt6birr6i
Szol- Ul6s6negyhang0
az OrszdgosK0zvetft6i
ell6tds6hoz,
g6latnAlsemmif6letev6kenys6get
nemvdllalhat,nem janudr8-t6lUgyvivdtestriletitil6seketszab6lyszenien
(miMen pdrosh6ten)szerdainapontartakdthetente
letnatet.
0gykdteleselldtni,hogy nak.
3. Sz6vets6gitev6kenys6g6t
A MOSZUgyviv6Bizotts6ga1996.decemfoglaltak- 2'111996.
az megfelelienaz ASZSZalapszabdly6ban
arr6l,hogy
el6tt ber 19-iril6s6ntdbbs6giszavazdssaldontott
dlldspontvdglegeskialakftdsa
nak.A-sz6v-etsdgi
Ft
kamatmenrdszfre
300
000
a
domb6vdritagcsoport
mint
kik6mi,6s eztk6vet6en,
kdtelesaz UBv6lem6ny6t
c6lj6b6l.Ennek
A szOvetsdg tes k6lcs6nadhat6ingatlanv6s6rlds
k6pviselni.
dlldspontjdt
a MOSZhivata.los
irdsbanrdgr6sz6ta kds6bbiekben
t6j6koztatni. formai6sgyakorlati
az UB-t6s a kUld6ttk0zgyfil6st
ddnt6seir6l
4. Kiemettfigyelmetk6telesfordilania MOSZalap- zftik.
22/1996.A MOSZUgyviv6Bizotts6ga1996.decemszabdfvalll/5.fi pontiam6sodikbekezddsealapiSnaz
an6l,hogy
pontj619-iUl6s6negyszerfit6bbs6ggeld6nt6tt
ber
I
l/7.
I
I
meghatdrozott
f
elddatdu
UB UgfrenOj6beri
Pdlnd
munkatdrsak
egyRolos
Ferencnd
6s
KanEsai
bekezddseiben
neoyedik
6s
6tddik
banmbofooalmazott
-liregval6s
r6szestiljenek.
ftds6ra. Megszervezi szerijutalomban
fogIaha[ m?rad6ktalan
beltilik6pz6st6stovdbbk6p- LezAwa:I996.december31-vel.
a szervezeten
6sbonyolftja
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a Soprani VontatdsiFfindksdgmozdonyvezet6ie
1997.februdr f24n fiIetdnek42 Avdben
betqsCgben elhunYt.
GydszofiacsalddlaCsmozdonyvezh.tfiEollgdl
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zdlezdr,
kdzaf6ken,
ndsi*
Ankora kollAgiunbdl
haza- nenludlan,hogyapakurds
naegyik
lehelhiznia sza,
azuresjdralivdltdn.
szabadultan,
rchanlan
bdlran
a szon- sindnat
- Megdn!
nenkellf6lni,
hogya libalhelyidlbndsra,de oil nAr bdlyzdl,
Gyorsf1kezCs,
iresjdnt ki, nen siellen.86venelCrlen
az zet,szaggatia',
csakarrakellriEgyszer
enelly[kozdpre.
csak ll|l-es gydrigyorsol,
de nen gydzni,
hogya vEellelnekapia.
el- iltenlelrd,hanenelnCzel1dlen, l,linlulazddidk,nindi7negi6tta lftrezdrir, a kanndkal
szedlenl6le,leljdtta gdpreds negrdrtan
az l80l-eslehCndri ki /0nbdzleleft liszleletleI ni zlen
kirdezle
neftazla Nutni a szonbalhelyi,
a fil6i6l. gyorsrnduldsit,
csoddlkozva
cellddndlki,
ta- Fenta szdn,ki vanszirelre vitte,
agy6tigyors
el6llcsakegy polca
i nasindkra
6sszen1lyzetABbnotorroll.
anasina?
re.llen ludlan.csakrdirezlen,
*
- lgen,akdrnehetunk
Menelkdzben
b kiiiraz ivekben.
a hogyanil6ktrCghez
vbznek,
az
ni.
lehizotlablakndl
dlltanCsgyd- nen akdrnifennunka,nen
- Klnozdulte6bbp
noz- csekilfe16leuili;
agCppel? nydrlrddten
acsodanasina
3/7-esnasiqavollaz els6,
pedig
Hdla gyerek.
hangldban,
Ugyesen
csi gdsdban,
akkor
cselekv{,aki'az6nakaralonra,
ndrcsillagkdnuszosan
k6dupla
Csnegis ndlta.
senrenegindultrelen
no- nCnnyellislterelovel
kozlekeJdskabdcsirdn ndzett,
nennyire
votan
boldog
dlll.Hogy
delt.
6nakkotazlle sen tudonirni. solygotl.
Az6vek,halassan
isdeniljd
is
Egyk6sziesleneglepel1s lak,kozeledell
Csak
lovdbbra
lanuld
gip tolatoft,
akkor
Ankor326-os
ponaz1reftsdgi,
naidnegld- Crl.l,lentudlanelkilpzelni,
hogy losabban
azzal,
is egyver124-es
0oniill, hil legyCluorgalnas,
a kipesilftrizsga.
valanire
nrdrtvan lenenkellella lovdbbiakal
az6lelben. a Nurniszerkocsridn
Aztneniskelle- lodvtszed
azzalis
tolallan.
illetohogy
horgdlelakarva
rolt en.F'iskoldra,
Gondoltan
Cn,
a
a
szin.
Jdcskdn
kiegy-egy
nehnon,hogynCzten
egyetenrc
akkol
nozdonyszopdlal
uldn,csaka
nengondolhattan,
nel naglon
a kdpenlisszenencsillogolt,
szeginylegdnyyollan,dea lol6s,kornos,a kezenkonyekE
vdbblanulis
nogotlb ottlebegell
lekelerroll.
olaios,
hivael1llena nozdonytrezetdi
jutdsvolla
Az ndr el1bbre
volla
lds.Azdlnarnnelovdbbla
laranglClrdn,
ankor- lehelten
424-es n asi,,dval, gyorstronatlaI
lln 126ves- Cellddn1lkdn
a
robogni,
is.trlinl
deszdpa328-as
Itil6hdzbdlkl7rhallan arendezo
kezdd
n ozdonyvezel6l, bizlosa
n
be,rda vonalna Gydr*os
Sanyi
neniltetnekilyengipakre,
nini| l -esnasindilval.
bdcsi328-0
nan 4-56vnilva.Al6bbigdzds
EgyakalonnaL
anrkorebCriszontegy1hhnnen lelszell,
6sottnaraddelvitlenapdnnak
deszerelnes
vollanKandd
Kdlbdcsl szalonkivulrdlanr szdesetl. nig iddazrnduldsE,
V40-es
lanndla,a KanondiJdska
nozdonydgydnollala- ndnwldghir[
jdfthozzd
A ApdntdlludhallaJdskabdcsi, nul, l6lvea nasrnakdzelCbebais,ezCrt
szerelni
a l,lurnival.
hogy
igy haldrozlan,
iszlaleszek.lgaz,
csoddlalosan
szdpnozdonnyal hogytudoklanulniCsazt is n enlen,kdrb
endzegelten.424- ,Kandds'n asin
konbdinrdl,
riidrhallan
traka fordtdra,
s lordulds nondhalla
apdn,hogyszerel- 352,a vezdr
ir agip nelletltrolt atechnlkunban
relogdprdl
uldna szCnszerel1hoz
dlllan. nen a Nurnr,a 424-es.
Ek6- 6s,nellikenl'akinyescnpd- lon6l,csdp169iprdl,
- negkoszonve
Jdska
bdcsi4-5ohjoskanndval szdnlen
a noz- gyaknak.
A kirdncsisdg
legy1zle Cs egydbl6ldnivel6gdpekrdl
v4lelezni
kdz- donyszopdlatot
nentbeapdnhoz
- 6setl6lkezdve a lilelnenel,illedelnesen
k6- kelletllanulnon,de lanullan
is, nigpedig
negrakva nindenkiel6tlnyrlvdnvald
bena csilEkszCnnel
roll, szonlen
Csn egkdrdezlen, elektrotechnikit
nen
b
akdrnrlyen
thszinten.
odasorakozlak
a szere16akndhogyakis.Czoller
iddyela
lajcnniCrlvana szin leGdbor
nagan
:,n
lan
ban
eglanu
n
b
6n
lelszdlhk Magyar
hoz.A csillCs
enberek
Allanrasutak
nagfnoz- nezzelleledve?
ndg
Kanddl
vezela
b
szerelni,
agCpre.
A
kinizelf
vezdr
lesz.
lell.
szinpatkus
donytrezel6ie Es
0e
- llehelakkora szdn?
nena96naldazlnondla. ni'.Ai6vdnozdonya
nen csakiddkCrddse
voll.ha- elnosolyodoft,
- Egypillanal!-szdllvissza
zos,
nen
a
dhelgip,
csak
a nentdbbek
iovdie
AszerkocSrn
nenszdn,hakdzdtl
az is,hogyid
villanynak
a
van.
villanyCsak
1016,
akinegkCdezle
t6len.
panen
ll
nr-es
egy
tarlilyban
kilfindnozdonyszakenberek,
- Elilbbre
lehele6rni - viludndlidrnia
nasi vezel1k
a nozdonnyal
kCszlellek
tanilottak,
lel kuraolaiyan.A lenezburkolal
gdploneg
kis
szonylag
nellettndralkb.ndslClnClert,anrkor apdlydra.
lartdly
hdszigeleb
fogp nagy
anyagdl
nagyrondsebessdgel
Cs
nai! szdlok?
le.
er6l.A villanygCpnek
a legiobb
a
gtan.
0nbizabn n aI rdtrd
*
- Ezennincs
isszdn,nlnl ya- haldsfoka,
legtisztdbb
karbana
lgen,naidnozdulok
vele.
\.
pakurls424-eseken?
lanikora
tarldsa.
:n eg":; Jdlvan.An ikorsz1lok
kdrdezlen.
1962.
augusztus
havdra
lorFdidabn,hogynire rillanydll,'anagy'Ckezd+n hppe/gyasl- Nincs.
Eztrbzldn
csakolaiial nozdony-vezelI
ankortragikus
higyakornok
le6kezz!
Jdskabdtydd
bizlosan
el- dulla naptdr,
nikddik.
(Cs
neghalt
lelensCggel
az
apdn
gy6ri
hellen
fltdhizndl,
a
nir
Hidba,
beszClgel
apdddal.
anikor
- Kdszdndn,
viszontldtdsra,
i6 kaddtkCnl
higon),snenroll,aki
sen szopdlhattan
a
horgdvoklaldlkoznak,
nindig akisebbk
utal
kMnok.
iakbanutanalegyengelKanddn.
Akkorandr ledllitottdk,
ah vdbb
soklapdsvan!
(Mdrbz
Kdroly
rollanasinbz- leselejteztdk
azlsszesV41-esl.
nellell,l[16a le rolna.2tl dlltana I dllaldnos
Ena szabdlyzd
la,
kCsdbb
*oll6gai
riakirel
1rd
Akkor
szdnfroll
iidonsdgnak
a
bizonyitvdnydyal,
a
lechni
negindull
szerkocsileleiCn,
aka- ieles
kerullen.)
3000lderds,130kn/drasebeskdzben
le szonyba
nalasszerel6,
egyndsutdnirAL kun negkezdCsdvel,
Azelsdkocsiba
leLs sCg[,e6ke/6
szdlltan
negjelmdst,
szCp
kellett
k1zdenen
egysilyoskdrleka csillCk.
- Celddnikig- li1yelen
- leslCsi, szlliciu
vdgiJ
- l,lehelsz!n egyenirdnyitds
hangzoll
lentr6l. slgol,anita tagddiavdltollki.
a kildnleges
l,lur- "Szlf.
l0 hdnapahttle/- nel kisCrten
KorndnyenellyI
ndr,e6rc' Szerencsdre
nil.
Tetszell,
ahogy
d1bdrdgre
Mi taga
ddsbevallon:bigin bnyit, ipillen Cs1953-ban
w/1,Aresidral
be,szabdlyzd
iira kezdlelligyellen
Agett
benne
a
ttz,
a
ta
hlten.
gCp
hatalnas
nozdult
hellen
kdzdprbkoldl.
a
szabdla
gyors
.._
hallrozolt,
induldsra,
azinA Nurninellella Szilinek
is
szerz6jemozdonywzet6.
Az 6n6let-elbesz6l6s
EkkornCg szerelnel
hnzfugyorsfrdsra.
valbttan..
niltan,n'g bI lalCves
fJkoldba nenjdftan,ftni,
I I olvasnl
nenludlan,de
gizdslelindi'
ludlanakis377-es
ASdghegy
alidn,
lani,neglllitani.
a bazaltrakoddn
blrtsftetten
kon okf
etd-gya
,n ozdonyvez
nQankoddndolgoszolgdlatot
zolla latalCk.

Czotter Gdbor:*
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1997.m6rcius

..
Tiszte/t
szerkeszt1sdg,

Kozlem6ny

A mozdonyok
fot6s mfiv6sze

A Vasutasdnkdntes Kdlcsdnds
Kiegdszft6
ll, ktilddt

- 6sazdlab egylolytdban
nozdonyt
llinl voltnozdonyvezelf
tul0z00UY'.
legkedveltebb
tCndia
lotdzdson
vasili
szerel|
J
Az l9/0-esdveklusfiseil1la nai idrnfivekpnind$ szivesen
rasilidlazdrtts,hogyazelk1sz0ll
negkdrnyezeten
drdklellen
lgyaz Crek
szdndrais benulathassan.
nfivelneta kdzdnsCg
kAzdsszdvefiezve
t1bb6ndll6- vagynds lotdsokkal
sordn
ns6geset6naz f jabbKUld0ttk6zHatdrozatk6ptele
n0illelveszines
didinb6ldiapordna
veftenrCszl,
fol1kidllildson
gyril6sa fenti napon6s helyen11.306rakorkenil
rcndezlen.
sorckal
szerepl6
amelyaz eredetinapirenden
niegtart6sra,
Cs
isi6 lntdtdtsi
lagcsopltvezel1ivel
A M1SZkiskunhalasi
hatAsz6mdt6llUggetlentil
a megjelentek
Udy-efOen
is
sikerill
a
ki
l6bb
16ndban
Cs
kapcsolalon
alakull
rendezdi
egydb
rozatk6pes.
Napirend:
nozdonyo
s fotdinalreklln ozlalni.
1996.6vi m6rleg-6s besz6lC notorvonaldrdl
1. Az igazgat6tan6cs
Leguldbb
dronnelhltan a Ganz-Hunslel
mol6jelent6se.
egyiklelvAlelita tl?SZ 6s a
klsziletllrikkfelvilel-sorozaton
2. Az Ellen6rzSBizottsAg1996.6vi besz6mol6ja.
ploXdllftd
n.
kdzds
siplakdtoko
V0SZSZ
1997.
a VasutasNyugdiip6nztdr
3. El6tedeszt6s
hobbina vasit(6sannak
neicsak
szabidiszdkCnl
lla
ndr
terv6re.
6vi p6nzUgyi
VasilllrtCnetiAlapil'
lflrehozott
1993-ban
is),
hanen
az
lol1zdsa
Alapszabd+. Javasiata VasutasNyugdip6nztdr
nill
is ielenvasilunk
lenni
a
igyekszen
sokat
b
vdny
lagiakdnl
ly6nakm6dosftdsdra.
5.7Arsz6.
negisnerlelCsi4rl.
Fll1kidllitds
anya'
Vasutas
neghirdelell0rszdgos
Anill Cvben
kapcsol6d6k6sosel6terjeszt6se-k gdllovdbbra
A napirendhez
vdndoroltaton
ezirdnyilelkddsekre.
isszivesen
helye 6s ideje:VasutasNyltgqllmegtekint6s6nek
llagyJdzsel
p6nzl6r,BudapestVl., AndrdssyUt66. ll. em.,1997.
'mdrcius
ged|0zletig
ugatdsdg
tl
iV
Sze
12-26.kdzdtt9-14 6r6ig.
Kabinel
lgazgaldi
(06/1742)
Budapest
VasutasNyugdilp6nzt6r,

l99Z mdrcius 27-dn(csiitdrtdk)
.10.30drakor tartia
a mAf nt Bevdteletten6rzdsi
laazaa
tdsda konferencn term6ben
-@ilaapes7
Vt, Nyugati tdr l-2.).

SPORT* SPORT* SPORT* SPORT* SPORT
lt

TOMEGSPORT
VASUTAS
1997.janudr17-19.kdzdttkenilt
az 6vek6ta hagYomegrendez6sre
mdnyos vasulas kisp6lydsterem
labdanlg6kupa.A helyszinezfttala
Cegl6dl Vasutas Sport Egyes0let
(CVSE)ledettcsamokavolt.
Sz6kelyGyorgy6s Baln6czlJdnos a szervez6k,a csaPatoksz6lldshely6nvdrtdk a benevezettt'tz
csapaivezet6it6s j6t6kosait,majd
k6vet6entechniaz elhelyezked6st
kai 6rtekezletkeret6nbeltilejtett6k
meg a sorsol6st.A MOSZvClogatott csapataa kdvetkez66ssze6ll['
tdsban6rkezett:
S0vegesJ6zsef,Guly6sZolten
(Szolnok), Makkal Attila, Fodor
lmre (Mlskolc), SlPos Andrfis,

Sz6cs J6zsel (Debrecen), llor- mint az dsszeszokottcsapatokkal
miv6th Gy6rgy (Szombathely),Ha- szembenigenj6 teljes'trtm6nynek
vasl Antal, Kakuszl Lalos (Kls- n6s0l.
StlvegesJ6ska
Sajnoskapusunk,
kunhalas).
Csapatunkaz ,,A"csoporlbake- az els6 naponolyans6r0l6stszennilt, ahol Szolnok,BudaPesl,Mis- vedett,hogynemtolytathattaa i6t6s6gb6lkitfin6revizskolc, Debrecencsapataivalkellett kot.Sportszerfi
megkuzdenia helyoszl6m6k6z6- g6zott Debrecencsapata,aki k6la MOSZv6lobiztosftott
a szombaton cs6nkapust
s6rt. Csopodunkb6l,
alapj6na gatottjdnak.
lejdtszottkdrm6rk6z6sek
A rendez6k,eddigi j6t6kvezet6i
mdsodikhelyenjutottunktovdbba
alapj6naz
elismer6se
teljesilm6nye
vas6rnapi
d6nt6kbe.
megAz elmrilt 6vek eredm6nyeihez egyiklevezet6j6t6kvezet6nek
k6pest,ezena kupdnvdlogatottunk hidek BaunokG6bor mozdonyvejelent6sjavuldstmutatott.86r a he- zet6kolldgdnkat,
akia meghlvdsnak
ellyoszt6 m6rk6z6sen veresfuet elegettett,s kozmegel6ged6sre
jdt6kvezet6i
teend6ket.
l6tta
a
lV.
az
el6rt
azonban
szenvedtUnk,
Slpos J6zsel
valahelyezdsaz er6smez6nyben,

SPORT* SPORT* SPORT* SPORT* SPORT
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ANNA

VBt, dltal
szervezett

gzATLO
TARSAS

gye rm ekti dti Itetds16l

Belglumban1+-18 6ves gyermekekr6sz6rete9.-auguszlesz 1997.augusztus
nisz-6s lovastdbor
30 304 Ft (a n6meliegy
tus 24.k6z6tt.R6sar6telidii:
is bennevan).
6s EO-p6tjegy
Csehorsz6g,Radvanecs(Novl Bor) teleptil6sen
r6sz6re1997.j0lius26.-au10-146vesgyermekek
lehet6s6g.
R6szv6teli
gusztus10.k6zdttvan UdUl6si
dij: 15504 Ft.
Klssn6,telefon: 01/36-04.
B6vebbfelvlldgostrt6s:

0l{huL

A"FIIIA TARSAS SZII"LLO
2 szemClyes szobikban

Tisztelt Koll6ga!

Etrig a " 424zes cimf kontrykoddtozoltpClddnyban
Sza/rszeruezetdndl
a Mozdonyuezetdk
uoftkaphatd
K60tik,hogya kboVdnyta toudbhlrban a Noszta@ia
Kft.kdry'uesfultidfunszerezzdkbe, melynekcime:
/ 056 Budapest Belgrddrakpart26.
(rasiti telebn: 0 //2 / -30)
Amennyibenlevdlbenlordula kdnyvesbolthoztigy
utdnvittel kti/denek,424"-es kdnyvet, melynekdra
486 Ft Fenti kdnyvesboltbanezen kiv4l sok mdq a
mozdonyokkalkapcsolatos,4rdekeskiadudnyrs ta'
ld/hatd/

ttYaLEil11

i ffi,"'"

AI,{NA - Spolodenskf
DvoJpostel'ord
lzby
Rekr€ricfti,oddych

iidiil€s, pihen€s
IeleforvFar
49 l3l2 -O39

llotel
TeleforVFax:fl)-36-49-512-039

A"FINA- SPOLECZNY IIoteI
W dwuosobowych pok6jach
Telefon/Fax:
Wczasy, wypoczynek
FDRIDFITIEIITI- A]iINA

FtIr zwEInr'zluuenn
Adrerre: ANNA T. Sdtt6

rAR,

00-36-49-512-039

niinornnol8|l*nn-r

H-3400 Mer5lr6verd, Olalla u. 8. Ungarn
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)
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_
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Tudjukhdnyoravan!
Mozdonyvezet5ll6tsz{m 6s szolgdlatl5ra, 1997.6v 1. h6 20 munkanap
Szolg6lati
hely

Alom6ny

Szolg.
6ra

Bp. Ferenw. U7

Bp. €szaki

Szohrok

Sz.feh6rvir

Bp. D6li

Gy6r

249

n2

U2

42

%2

.

Hatvan

Bp.Nyugati

Miskofc

Debrccen

60

127

5

530

368

Nyircgyhaza 234

Zihony

193

K<it.6ra

Szolg6lati
hely

50 483
740
17630

27

33 539
't72

243
1

13
0

176

42 930
174

245
10

26

176

50 575
175

163
10

3

176

Szentes

6744

0

176

"V6szt6

177

57
't

37 497

111

0

174

B.gyarmat

Kifizetett
tul6ra,,-"6ra

;
8 959
191
18 316
174
874
17501

Szeged

718
15

Szolg.
6ra

Kifizetett
t0l6ra,,-"6ra

17 016

K<it.6ra

874

11

176

355

3

176

18590
B.csaba

173

25 %2
17720

K.k.halas

105

15762

23

171
231

56

0

35 985
18050

n

176

00
950

0

176

8

3

176

243

244

176

138

619

176

7214
17100

176

P6cs

240

34 904
16711

12
0

176

97
10

0

176

0

6

Domb6vir

254

35 463
16613

176

N.kanizsa

Sz.hefy

'192

211

N 125
't82

1214

I

8

0

N 428

g41

49

176

zfi

48

176

154

176

439

12

176

8 667

2 883

176

176

17520

417

176

Cefldcimolk

194

27 Tl4
17420

336
1

52
.O

176

Tapofca

33?s.2
597
17731

177

't76

Z.egerszeg

/t6

984

20 515
13306

'116

10

71 82
470
17011
52 528
174

176

AllomAny

87

.92

12 81
16602
14'141

I

18060

'|.76

H6f6zat

5012

712698
17321

Kiadje Mozdonyvezet6kSzakszervezete
Feleldsszerkesztd:
SIPOSl6ZSBf
A szerkesztGdg
cime: lO87Bp., Kerepesift 3.
Telefor/fax: 313-0818, 333-9YO
Urcmi telefon:Ol - 1642, O1- I 8-4O,OI - I 9-9O,Ol -21-87
Kdsziilt a TYRAS Kft. nyomdaiiznmEben,
l2l2 Budapest,Szebenift 78. Tel./faxl277-68'00
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