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* ALE.HINEK
* ALE-HINEr* ALE.HINEX
* ALE-HINEX
ALE-HIREK
megjelen6- raiban kivinnak maradni, ez6rl
ken6kazALE-k6pvise16
r6sztvesznekaz 1997.ifnius 20-i
s6t ene az Ul6sre,
Nagy neh6zs6gk6ntmenilt fel, eln6ksdgiUl6sen,6s az azl k6vet6
k6rul lll. ALE-kongresszuson.
lWy a penzUgyielszdmoldsok
. Hivatalosan
is rendeznikiv6nolyanhelyzetalakultki, frogyaz ALEsem- jdk a p6nzrigyihelyzetet,amelynek
ULDBk6z6ttip6nzmozg6sokr6l
nem6ll rendel- kapcsdna j6v6ben nem fordulhat
mif6ledokumentdci6
kezdstikre,
aminekkapcs6nnincsis- el6 a tagdijak6s a p6nz0gyitdmomeret0kan6l,hogyszakszervezetUkgatdsokrendezdsekapcsdnk6zb6laz ALE irdnydbaa tagdflatmikor6s k6zbe tdrt6n6p6nzfizet6s.Mindez
mbkkoram6rt6kbenteljesfrette,
mi- hivatalosform6ban banki 6tutal6lyen6s mekkoraanyagiternogatds- sonkeresztultdrt6nhet.
. Arrak6rikaz ALE eln6k6t,hogy
ban r6szesUtt
az ALE r6sz6r6lszak=
v
1997.mdjus 8-6n rendezend6
szervezetuk,
agy
az
eln6k0k.
u.
Az ULDB1997.mdjus8-6nrendA
vezet6s
szakszeruezeti
tdj6kozrnegel6z6enkapkongresszusukat
kongresszust
tart,amelyegyik
k'rvtili
j6k
kapott
ALE
fel6pil6s6r6l,
tat6st
az
meg
hivatalos
formdbanaz ALE
f6 oka,hogyaz ULDBeddigieln6ke
k6nilm6nyeir6l,
a p6nzt6ros6t6l
az alAbbidokumentumindenel6zm6nyn6lkUllemondott megalakuldsdnak
s gazdasdgimunkale- ll. KongresszusonbekOvetkezettmokat:
tiszts6g6r6l,
- az ULDB tag ijbefizet6seiaz
az eltolytatnitovdbbip6- alapszab6ly-v6ltozdsokr6l,
niletenk'nv6nja
6s mecha- 1995.,1996.,1997.6vekre,
hogya ndks6gi0l6sekrendj6r6l
Megkelljegyezni,
lyafutds6t.
- mikor,milyenOsszegben
vettfel
tovAbb6az ALE p6nzszem6ly6t6rint6 megbesz6l6sen nizmusdr6l,
p6nA
helyzet6r6l
tagdiilizetdsi
Ugyi
6s a
az ALE-t6lTodorGeorgieveF
semjelentmeg.
A Sz6llft6siSz6vets6gelndke6s rendr6l, s a k6zeQ6 ALE-kong- n6ktdrnogat6scim6n,
- tartozik-e,6s ha igen meld<ora
munkdlatair6l.
vezet6tisztsdg- resszusel6k6szft6
az ULDBmegjelent
A tandcskoz6seredmdnyekdp- Osszeggel
az ULDBaz ALE-nak.
an6l,.hogyaz
visel6itdj6koztattak
ftE &hnefur fr fi,6sost6j6kozkiv0l pen az aldbbiakatfogalmaztameg
egy6bszemdlyiprobl6mdkon
tat6jdthivataloselszdnpldsnaktekinTdor Georgielsem az ALE tev6- az ULDBvezet6testUlete:
. Meg6rtve
azALEm0kdd6s6nek tk, s eredeticinu.ikek6dkekUldeni.
kenys6g6r6l,az eln6ksdgitil6sekl6nyeg6t,kinyilv6ni.- Tovdbtrik6rd6seketaz ALEeln6k16l,az ott vdgzettmunk6r6lsemmi- 6s feladatdnak
hogy
lovdbbrais az ALE so- s6gi0l6sentqiek e6terieszteni.
fdle t6j6koztatdstnem adott, ez6rl toildk,
A Bolgdr itlozdonyvezet6k
Szakszervezete6s az ALE elnoke
k6r6s6re,1997.dprllls 1-4. kozdtt
Slpos J6zsef AlE-aleln6k (F6ldv6ri Ltiszl6 magyar-bolgar tolmdcs segitsdgdvel) Sz6lldban
megbeszolostfolytatott az ULDB
vezet6lvel,a hazal SzdllitdslSz&
vets6geln6k6vel6s a Bolg6r Va+
utak vez6rlgazget6leval.
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KUT-EMLTrcEZTET1
1997.Aprilis17-6n.
Felv6ve:a UAV Rt. Vez6rigazgat6sdg4n,
(kUT)
el6zetesegyeztet6salapidn6sszehfuta
G6p6szetiMunkabizottsdga
Tan-6csa
Rt.
K6zponti
Uzemi
UAV
A
Uzemitandcseln6keit.
a G6p6szetiSzakigazgat6sdg
Az Ul6snapirendjek6z6ttszerepelt:
t6rt6ntszem6lyivdltoz6sokr6l.
1. T6j6koztat6a G6pdszetiSzak(Tazgat6sdgon
terveidl.
1997.6vi gazddlkod6si
2. T6i6koztat6a G6p6szetiSzakigazgat6sdg
rendszerben:
3. UT{eladatoka szakigazgat6segi
- a j6l6ti-szoci6lis
pdnzeszkdzOk
1997.L f6l6vifelosztdsa,
- a iOfti 6s szocidlismunkabizottsdg
l6trehoz6saa szakigazgat6segon,
- a hunkabizottsdg6s a szakigazgat6sdg
kialakftdsa.
a m0kdd6sifelt6telek
kapcsolatrendszere,
m0k6d6Uzemitan6csok
eln6kei,
Jelenvoltak: a GSZIter0let6n
a GSZIr6sz6r6lSdrdiJend1rdivizi6vezeli,SdkiJdnos$r.
a KUT-MAVRt.g6p6szetet6rint6d6nt6seir6l,
adottaz UTeln0keinek
1. SiposJil*etmegnyit6jdbantdjdkoztatdsl
tei6koztat6tosztottsz6t.
s a jelenl6v6kkdz6ttirr6sos
S6rdi Jen6 div'zi6vezet66lmondtaa g6p6szet6l6n bek6vetkezettszem6lyiv6ltoz6sokat,ezt k6vet6ena
felmeniltik6rd6sekrevdlaszolt.
Fe.1997.6vi gazdalkoddstekinteteben0gy tgnik, hogy a tervezetthezkdpestmlntegyhdrcmmillidrdfodnttal
am'lga U|AV
fordfthat6keretdsszeg.l,rtinOaOOig,
a jdril0vek tennA-rtdsdra
cs6kkena szakdlgrendelkez6s6re6116,
gazddlkodds6t
b{zisz'
6s
Rt.-neknem leszvdglegesenellogadottUzletiterve,a szolg6latihelyektevdkenys6gdt
pontos
meghatdrozAsflra.lsmeretei
kenilhet
osszegek
sora
birtokdban
Aveglegesszamadatok
szintenfolytatjek.
akkorezen dsszegekielent6sr6szea
szerintt6bbir{nyf hitelfelv6telis folyamatbanvan, amelyha realiz6l6dik,
jdrmUpark
lelhaszndldsra.
kenil
fel6ift
6sdra
kabantartds6ra,
Uzemek
helyeken,
aholegyuttali6rrntijavft6
hogyazokona szolgdlati
Ndmilegm6dosultaz a szakmaiv6lem6ny,
tovabbrais fennkelltartania vontat6jdrnrivekf6n0ks6giszint0
ellent6tben
is mrik6dnek,a kordbbiv6lem6nyekkel
m6s
rizemek6s a MAVkdzOttikapcsolalrendszer
kabantartesdt.Ennekaz egyikf6 indokaaz, hogya jdrm0javfr6
alapokonnyugszik,mint a forgalmatkiszolgdl6j6rrn0vek,von6 6s vontatottj6rm0vek0zemszeriinapikarbarilark0zdttimunkat6sa. Fontosfeladatnaktekintia GSZI,hogya f6n6ks6gek6s a hozzdjuktartoz6kirendelts6gek
m6donkiegyenlftse
a lehet6legoptimdlisabb
a leterhel6st
tovdbbfinomftsa,
megosAest
kiemelt
Egy k6rd6srevdlaszotuaa divizi6vezet6elrnondta,hogy a szolgdlatif6n0ks6gekgazd6lkod6s6ban
garantdl6
Az
megfelel6
nnzdonyvezet6isz6kek
dllapota.
munkav6gz6st
hogy
kapjon
biztonsdgos
kell,
a
szerepet
s-ajdtkereteikenbeltilkellbiztosilani.
e t6mak6rrelkapcsolatosk6lts6geketa f6ndks6geknek
adott an6l, hogy a KUT d6nt6se6rtelm6benaz'1997.ianu6r 1-t6l szakdgi
2. Sipos J6z'seftdjdkoztatdst
j6l6ti
kapott.
Ondllpiogto_sftvdnyokat
tekintet6ben
gazddlkod6st
6s szocidlisp6nzeszk6z6k
folytat6
GSZ!,
a
a GSZI-hezl6tsz6mar6nyosan
bocs6tottp6nzeszk6z6kb6l
Ez aajelenti, hogya MAVeg6sz6rerendelkez6sre
leosztottanyagi eszk6z6keta szakdghozlarloz6 munkahelyekir6ny6banezentfl szak6giszintenkell tov6bb
folyik
val6juttatdsat6bbcsatorn6n
rnunkavdllal6hoz
a p6nzeszk0z0k
osaani.Mivela jelenlegi6talakul6sif6zisban
l6v6
g6p6sz
igazgat6segokon
is
mrik6dtetni
kell
tenileti
a
tov6bbra
(tenileti-szakdgi
szempontb6l
szint), ez6rt
g6p6szeti.
kdpvise16inket.
a
bizottsdgokban
partnerikapcsolatcelieb6lszUks6gesnek
l6tszikl6trehozniegy
AGSZ 6s a munkahelyiUT-kkozottkialakiland6
Ennekmegval6sftdsa
szinkonbana KUTkordbbid6ntds6vel-miszerint
bizottsdgrot.
szakdgiszint0jrll6ti-szoci6lis
letrehozottbizottsdgokmfkodjenek- a g6pdsztenilet
a rrunkahelyirizemiUt-etnoXOfO6l
a j6t6tibizotts6gokban
kdzOlc6lszenilennel6trehozniezt a bizottsegot.A ielenl6v6UT-elndk6k
teijeslefed6s6rea g6p6szUt-etnOt<Ot
partneri
viszonykialakfrdsa
szenpontjdb6ll6trekell hoznia szakdgiszintU
egyhangrllagd6ntdttekarr6l, hogy a
j6l6ti-szoci6lis
bizottsdgot.
s az egyesteniletekk6pvisel6i6ltalelmondottv6lem6nyekalapj6nnyilt szavazdssal,egyf6
A hozzdsz6ldsok,
tart6zkoddsdvalegyhangrid6nt6s sz0letett.Ennek6rdek6benhat teniletrdl,valaminta KUT egy f6 g6p6sz
kuld0ttjdvela k0vetkez6szern6lyek6ltall6trehozottbizottsdgkezdimegm0k0d6sdt:
Budapest,JuhdszlsMn (SzolnokVF.UT-eln0k),
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Az dprlllsl szdmunkbanaz l. r6sz a MAV Rt. l6tsz{mdnak m6lt 6vl alakulasdr6l sz6lt. A ll. rdszben a
t0l6rdk alakul6sdtvlzsg6lhatluk meg.
(E anyagrdszleteketa VasutasHirlap, /992 mdraus
ll-iszdmdMl vettiikdt -A Szerk)
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Nyugdr/astaldlkozci
a vontatdsi f6ndksdgen

l'ldrcius vdgdntaldlkoz'taka zdhonyi wntatdsi f6n0l6@ olrhtd temCtun azd<a nyugtrtrasolq
akk az
elmilt hdrom6vtun menteknyugdfM. Volt,ah te/1*F
tettea nrugrdfhozsztiksdg* masrimumolde olyanis
alradt,aki nygdfba tdryszenilf
A gondosan el6l(6zfrelt Unnepsdgszinwnaldt
eneltq hogyszrntemindennrygdfus dolgpztifelesdgtgel egytilt telt elryt a meghMsnak Oket n'@pra/
kdsztJnttiltdk
A rdsziuevdketKovde Jdnos vontatdsitrnd( kdszdnthtte.tMltatta munkilUlrats megkdszdntea bretileteshe|ddlldsul<attOffi AvtEedendt udgzettlelklle. l-X!!. havi tril6rdk lamint ennek megemelt smeretesmunkdlUlcat
- Hdromkorcszffilyuanielen kidenil,hogy dijazdsdnak)hat6sat0kvizsgAlaHb6l
monala-, s ha ualakr'netdn
.ttiskdf 6reza vezetdsfe/6,
kUl6r6sena decemberi16- rdz6dik a tfl6r6ztatdsra kdremboadss ezt mqt nektinl6s azdrta szCpreis
is.
l6raszdm haladta meg a kifizetettbdrtcimegben
eml4kezzenek
A decemberit6l6rafelb6zis6rt6k6t.A tdrsasdg 'haszndlds
Hruaf<ozott
VeresMrhdly4t fdndk l9fi 6ta tdftdnd
igen
egy6bk6nt
dsszestf l6ra-felhasznAlAakrszintCnkdszdntdttea ralt munsegfrdkCszsdgdre,
s6nak95,8o/"-aan6gyleg- hosszriid6szakotlekintve
l<adrsalratnnld ane*do6l<atmonfult el nagy6atbnagyobbszakszolgAlatndlis kiugr6nakmin6sfthet6, n6/c/<a/.
gdpdszet,p6lya- mivelaz 6v m6sodikleg(forgalom,
Az eMd sem udntottm4qda, mrkdzfunndmifrdrc
fenntartds6s TEB)regiszt- t6bb t016ra{elhaszndl6st is keniltaz asztaln, a zendtmagn6rdlszolgdltat6k
az aurdlhat6,(ry a tObbiszakdg mutat6h6napjdban
tuu6n tumutaltdka "Luca szdkCti amt l9&5 6ta
gya- gusztusbanregisztrdlt
6ra ttil6rdktekintet6ben
kdszleneka nlugdfasok EMtg lO. lful&0-an szekorlatilagf(Tyelmenki/ril t6k a 12. h6napbanmegrerelneka ndvsorfun uagyisduenkdntualak,valamit
hagyhat6.Az 1995{shdz dupl6z6dott.
csindla szCkenfusohasem fq elk&ztiln
k6pesttavalya forgalomn6l A tfl6raig6nyokai k6minddssze2,1%-kaln6tta zdtt a havazds,a szabadHryy Crzimagdt az dsszelUuetelen
?- CsatdnEndre
tulmunk6ltatds,viszonl a sdgkiaddsi[6telezetts6g, ny.lnozdo4uezetdtkCrdezem,ak'3/ duetszolgdlta
g6p6szetn6l,a pfllyagaz- 6s a VasftiArufuvarozAsi MAV-nd effi6l I Cvettengelyen
6s a TEB-n61 Szabalyzatoktatasdnvaddlkoddsniil,
- Hagyomdnyndraz rlyenfaltatisszeiduetelnem
enn6lj6val nagyobbm6r- 16 r6szv6teljelent meg
szaMd abbahagynllyenkoraz emhrek felodddnak,
t6kben(43,2,48,0,illetve ddnt6srillyal.
elbszd0etnet fontosa rdszuCtel.
felfe16a tf lAz l-Xll. h6banfelme24,7o/o-kalYnvelt
- BeszClnerow&n magdrdl?
nilt ttif6rdk28,8/"-a50h6r6ksz6rna.
- Beregbdlszdrmazom,teffem az rclt, hogy 6reltsCgiu6n a mez@azdasdg@nlbgak elhelyezkedni
azonfun ez nemlilt tissze.lgy keniltem l9ffi-Mn a
vasfithoz KTG-s,mald nemsokda mozdoryuezetd
gyakomokleltem.| 97&En mdrcindlldanuezettemaz
M442 psz.-i mozdonyt /969bn n&Aftem, van
egy /9 6va ldryom 6s qy /76ua rt?m-FelesQrem
szopdlahdl Mgwik
szrntdnvasutas,a kereskedelmi
- Ha16/fiEom a Mozdo4uezeffi<SzalrszeruezeE
nCltrisztsAowseld
tdrs&lmi munledban.
- lgen.-KodMn rndr szoc. bngdaVezetddtam
megkaptukaz anny lbkozatot l%g dh doSazoma
szakszeruezetfun.
JelentdserdmCnyekettrdunk felmutatnr,p/.: tij Mttdbldzat bgilalkoztdesbztonseg,
kfibnMzd p6tl6kokstb.
telesftmdnyl'utalom,
- MostmdCmnt nytgdfasnal6mi a rEleffinye wlt
luel6z66vazonosid6- os, 43,4o/o-a 75o/o-os, kenydadQifirdla vas0lr6/?
- A MAVtrytbkhatf,c€gt" uolt s tlgy gordolomp
100%-osp6tl6kot
k6pestmutatkc- 7,So/o-a
szakdhoz
26, h6l6zati szinten ig6nyelt,20,3%-a pedig pvffin is mqdlheEsl logilakotuEstnyil nnld En
tulmunkavolt.
14,0oh-kal
t6bblrjl6ra{va- pihen6napi
opilmistavryrcl( remdlemgaan /az.

ll.

A trilordkalakul6sa
a MAVRt.-n6l
1996-ban

A ny4dfushldlkozd r*ztvetdr'ugyan lwdtlalr a
wntatdsifdndl<sdgr
sorabdl,de fuyehilAl<el gondolatail(hl tandeailckalsol<dgi@lltk sqrfteniHrvrlcat s
szeretetalaondolnakmatd a tovdffiialhan s a dt
kollekt@ldra.
uezetdikre,
a fdndksdgt
Nlugdfas Aueikhez
f @sa&a kMnunk!

Sz6g6nylBertalan
Zlnny
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Mozdonyvezet6k

prllanabk
A minaplezajlottktllddttgyfilaselatti egryeztetd

eksdtortdborozds
Koszon1/ev6/ Gyerm
a BUkkben

Szeretndnkk6sz6netetmondaniaz anyagitdmogat6sukdrt,amellyellehet6v6tett6k,hogya VasutasNyugTal6lko- A VasutasokV6r0smartyMfivel6d6siH6zanyolcadik
lV.Orszdgos
Amat6rM0v6szeinek
diiasklubok
amely
hirdetimega ny6ris6tortdborozdst,
el6a- alkalommal
szinvonalas
szerepl6nyugdiiasok,
z6iad<lnt6i6n
lhettek.
ir61t6d4az6sbanrdszesU
a Etikki NemzetiPark teni/etdn,SzentlClekenlesz.
dd-sukhoz
10-146vesekr0sz6re
A ddnt6reaz orszdgmindenr6sz6b5l6fieztekszel. turnus:jtilius21{6litllius27-ig,
A zsfrinek37 mtisorszdm
repl6k,kdzelhdrornszlzan.
a legiobbakat.
ll. tumus:irilius28-t6laugusztus3-ig.
6t kateg6ridban
kdzUlkellettrangsorolnia
BodgdnKdA24szem6lyessdtrakata mfivel6d6sihdzbiztosftja,
Az OnOk6ltalfelai6nlottkdz6ns6gdijat
6gy6hdl6zs6kokat
6s a szUksdges
a gyerekeknekcsak
roly szdlharmonlkCsnyerteTapolcdr6l.
i taldlkoz6valegy ni felszerel6st
kellvinni0k.
Ogy6iezzhk,hogyezzeI a m0v6szet
amelyindokolja
a hdromA b6s6ges,napi Otszdri6tkez6sr6lk0l6n szak6cs
olyanhagyomenyterent6dott,
k6szftiel afinoms6gokat.
lehet6s6gmegterernt6s6t. gondoskodik,
akibogrdcsban
bemutatkozdsi
6venk6nti
felvdllaljaa
A szines,v6ltozatosprogrambanmegismerkedheta j6v6benis k6szsdggel
Int6zm6ny0nk
eml6khelyeirendezvdnyhAzigazdaszerepdt,s bizunkabban,hogy nek a hegys6gn6v6ny-6s 6llatvil6g6val,
- az idei rendezv6nyhez
hasonl6an
: a vel,kirdnduldsokat
tesznekbarlangokhoz.
szdmfthatunk
sz6ps6ge,remekt0rezesi6s
A vid6k hdborftatlan
tdmogat6szervekanyagisegits6g6re
K6sz6nettet: sportoldsilehet6s6getis nyujt.
Naponta10-15km-est0r6katlehettenni,a programa megismer6se
6s k0rny6k6nek
banszerepelLillaf0red
5000Szolnok.Jubileum1611/A ts.

Vas
urascro'#llt^ltT!fr.J}t*'P#3Sii

SPORT* SPORT* SPORT* SPORT* SPORT

MOSZ-Ktrpa
Szegedtertilet
ll.
eztak6ttavaszi
0-0
iiditdktett6kem16kezetess6
18-19-dn
ker0lt
meqrende- Kecskem6tSzeged
199i.Aorilis
- Vdszt6 2-4
napot.
ter0letimdrk6-Mez6hegyes
z6sre
a MOSffia Szeged
- Szeged
rendez6s6rt
K0sz0net
l.
a kiv6l6
a Szeged
k0zB6k6scsaba
5-1
A k6tnaoos
zdseinek
hvaszifordu16ia.
- Kiskunhalas
mindattibbi
tagcsoportnak,
s minda magam,
0-8
a viharos
sz6l KecskemOt
els6napiAn
delemsorozat
nevdben
ki.
16sztvevd
szerep16st
l.- V6szt6
3-0
eredm6nyes
demisnapra Szeged
nehezitette
ajlt6kosokdolgdt,
- Bdk6scsaba
(ezzelistellenditve
vinunkSzeged
l.csapat6nak
akoz6pddnt6kKiskunhalas
3-0
azalkala naoise16btjit
- Kecskem6t
Av6gs6
ben.
sonend:
Mez6hegyes
3-0
A keresztbeve16sekkel
mibiifeforgalm6t).
- Szeged
l. Szeged
ll.
2-2
fordu16n
eredm6nyek V6szt6
a kOvetkezd
tarkitott
- Kecskem6t
ll. Kiskunhalas
Bdkdscsaba
3-1
k:
sz0lette
- Kiskunhalas
- V6szt6
lll. Mez6hegyes
1-0
Mez6hegyes
3-1
Bdkdscsaba
12-1
lV. Vdsztd
l.- Szeoed
ll.
l.
1-4
Szeoed
Kecskem6tSzeged
- Szeged
V, Bdkdscsaba
Az6szi6s taviszi
ll. 3-0
eredmdnyek
alapjdn
Kiskunhalas
Vl. Szeged
lt.
l.6sKiskunhalas
2'lponttal
1-3
Szeged
csapata
ll.- Mez6hegyes
Szeged
- Kecskem6t 6-1
l.
Vll. Kecskemdt
vdgzett,
dejobbg6larinyaval
a
Szeged
V6sztd
'rgy
. Vlll.Szenbs
lettater0let
nyertese,
l.- Kiskunhalas2-2
csapat
s 6kk6pviselSzeged
keta k0z6pdOntokben.
ASzenbs
tagcsoport
a j66sziszereplOse
hetik
szinein
ll.- B6kdscsaba0-4
Szeged
- Kiskunhalas 2-6
miatta
rendezvdnyt
16that- utAnegysalnilatos
Nagyszer0,
kOtnapos
esemOnysorozat
V6szt6
jdvoltib6l,
fordul6n
nemtudott
rdszt
venni.
kifogistalan
tunka szervez6k
bi- tavaszi
l.- Mezdhegyes6-0
Szeged
- Mez6hegyes
j6 p6lydk,
KlssLlsrl6
rdskodis,
finom
1-2
6telek
6shideg
B6kdscsaba

1997.m6jus

Mozdonyvezet6kLapja

12

Tudiukh6nyoravan!
l6tszdm6s szolg6lati6ra, 1997.6v3. ho21 munkanap
Mozdonyvezet6i
Szolg6lati
holy

Anom6ny

Szol9.
6ra

Kifizetett
til6ra i'6ra

Kitt.6ra

Szolg6lati
hely

Attom6ny

Szolg.
6ra

Kifizetett
tul6ra,,-"6ra

Kdt.6ra

Bp. Fonncv.

349

50 481
785
17030

'|.4

168

Szeged

116

16 838
170

1 O42
11

0
0

'160

Bp. €rzat<i

247

34 555
1 'lO8
16450

O

160

Alld."ob"

'l7g

24071
984
16670

O

160

Szofnok

303

12857
941
16240

0

1@

Kiskunhalag 103

15524
173

'l 166
13

0
0

1@

Sz.llCrlryar

343

4g
18 386
17121

152

168

Szentes

35 578
176

g 055

0
0

160

Bp.Dali

Gy6r

B.gyamat

Halran

Bp.Nyugali

42

64

29

56

7 697
347
16880

1

160

P6cs

24O

U277
967
16452

4m

160

249

12ffi
36203
16460

67

1@

192
6483
16550

0

1@

V6szt6

37 A2
787
16330

0

160

60

8 619
15910

46

0

1@

Domb6v6r

129

18 4lO
16300

14

0

166

Nagykanizsa 192

n 816
13?2,
16780

0

160

5

718
16000

0

0

160

Szmbathely 2'10

28 010
257
15810

0

160

25 639
214
15910

0

160

224
30

31
0

160

0

137

160

690136 19 341
16650

1165

163

Mirkofc

528

73 417
2485
17360

63

168

Celfdcim6lk 191

Debrocen

l}64

2e,
51254
17111

152

'172

Tapolca

1903
31 700
16670

0

160

Zdaqerazeg 92

160

Hil6zat

Nyftr9yt6za A4

Zffrmy

15

154

19 211
15811

66

1€

88

4 960

12055
160
12 103
15002
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