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1997.jfnius

is csak az 6prilis29-irET 0l6s ut6n
A Korm6ny 1998. janu6r 1j6t6l
tudta
ezt a korm6nymegtenni.
nyugdlja
magyarorstz6gi
megkezdi
Tan6cs(ET)
Az Erdekegyeztet6
rendszer6talakit6sat.Ennekl6nyecsak a
els6 0l6s6ntulaJdonk6ppen
ge, hogya mostm6gtiszt6nfelosz'
az
nYugt6rt6nt
meg
[j
bemutat6sa
t6-kir6v6 rendszeifi nyugell6t6sba
€rdemi
t6qyarendszernek,
ell6t6rsi
be6p0lj6n a t6kefedezeti Pill€r.
0l6senker0lt
l6sracsak a m6rsodik
Ut6bbin6la munkav6llal6kk6tele'
nev6'
Sz6vets6ge
Szakszervezetek
p6nzt6rba
sor.
Az
Auton6m
befizetnij6meghat6rrozott
egy
lesznek
sek
hogyjavaslatukkor'
vedelm0kn€h6nysz6zal6k6t6s tgy vegy6 rendsze- ben kErtema p€nz0gyminiszted,
vonatkoz6r6sz6tvonj6k vissza. IndoA kieg€szit6nyugdijp6nzt6rak kedvezmEnyre
rfiv6v6lika nyugell6t6rs.
szerepefeler6s6dik,hiszenlgy t6bbfon6sb6lkapjaaz kaimszerintcsak az 1975.€vi ll. torv€ny4. 6s 40. $
14.S (1)
a munkav6llal6a nyugell6t6st,akire ez k6telez6lesz, alapj6nszabadt6rgyalniakorkedvezm6nyr6l
6rtalmasmunk6t
bek.szerinta neh6z6saz eg6szs6gre
tov6bb6az, aki Atl6pebbea rendszerbe.
a kor' v6gz6dolgoz6k,az 0zemibalesetis6r0ltek6s hozzfutar'
megk€rd6jelezte
Sajnosa korm6nyzatijavaslat
r6szes0lnek,a 40. S
Nem keveseb' toz6ik,fokozottgondoskod6sban
nyugdij l€tjogosults6gAt.
kedvezmEnyes
ig6nybev6tel6vel
fokozott
(1)
a
szervezet
bek.
szerint,
javasoltak,
v6s6rolj6k
a
munk6ltat6k
mint azt, hogy
bet
nyugdfjat6rintettmunkav6l' j6r6,tov6bb6az eg6szs6grek0l6n6sen6rtalmasmunmeg a korkedvezm6nyes
a 40. $ (4)
r€szesUlnek,
lal6iksz6m6ra,ami az el6zetessz6mitdsokszerint8%' k6tv6gz6kkorkedvezm6nyben
jogosit6munkak6r6ket
jelenteneaz Orsz6gosNyugdiibizto- bek.szerinta korkedvezmdnyre
os t6bbletbev€telt
a Korm6ny6llapitjamegf
sit6 P6nzt6mak.Tov6bbrontja a helyzetet,hogy az (munkahelyeket)
el6terjeszt6seszerint.,S
A P€nz0gyminiszt€rium
6sa munkav6l6llami jogszab6lyokhelyetta munk6ltat6
folyamatosanharcolnaka munkak6szakszervezetek
bizn| a korkedvezm6nyt.
lal6 meg6llapod6s6ra
illetvefolya'
meg6rz€s66rt,
Nehezftia probl€makezel€s6t,hogy az Orsz6gos roktobbletjogosults6g6nak
6ll a m6r
a
mondat
ellentetben
javaslata
Ez
ugyanez.A P6nz0gy- matosb6vit6s66rf'.
P6nzt6r
Nyugdijbiztosit6
idEzett
t6rv6nyhellyel.
sz6rmazikaz informiniszt6rium1. sz. t6i6koztat6iab6l
javaslael6terjeszt6se
Ugyancsaka P6nz0gyminiszt€rium
megv6s6rl6s6ra
m6ci6,ahola korkedvezmEny
30
634
f6 a korkedMagyarorszigon
hogy
v6letartalmazza,
6nkorm6nyzat
mellett
az
korm6nyanyag
tot tev6
foglalkoztatottak
l€tsz6ma.
vezm6nyesmunkak6r6ldcen
m6nye,,ugyanaz".
t6vesadat.
A Korm6nyeredetlsz6nd6kaszerintm6rjanu6rv6- Ez nvilv6nval6an
Bizotts6ga
Ri ECefegydaet6TanacsSzoci6rlpolitikai
vitAf' 6s
g6n lez6rtnaktekintettevolna a ,,t6rsadalmi
a
korkedvezparla6s
megvizsg6lta
12-6n
0l6sezett
febru6r
a
a t6rv€nycsomagot
ezut6nkiv6ntakiterjeszteni
eg5F
mentel6.A m6sodikid6pontm6rcius14-evolt,de v6g0l m€nyesnyugdfjaz6ssalkapcsolatosjavaslatot..M
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- A ma hat6lyosjogi szab6lyozAst
hogya jelenlegirendszerelavult,
de hibalenne
lapitotta,
1999.Xll. 31-ig
elhamarkodott
megviltoztatisa.
A
bizotts6g
hat6lyban
tartj6k.
annak
0gy
- Ez alattaz id6alattfoglalkoz6s-eg€szs6g0gyi
l6tta,hogyk6t-h6rom6vesszak6rt6ivizsg6latra
lenne
szakelv6gz6s6re6s csak ez ennbe
rek bevon6s6val,
az ET munkabizottsiga- amely
sz0ks6ga teljesfelOlvizsg6lat
ut6n afakulhatnakki azok a javaslatok,amelyeketaz 1997.lX. 3o-ig megalakul- kidolgozzaa korkedvezTan6csplen6ris0l6s€nkellmegrt6rrgyal-m6nyrejogosit6 munkak6r6k0j jegyz6k6t6s az ET
Erdekegyeaet6
plen6ris0l6seel6 terjes1l.A szoci6lispartnerekegyetni.
A korm6nyzatianyag hi6nyoss6gaimiatt6s a rend- €rt6seeset6na Korm6nyrendeletbenhirdetiki az u1
megvon6sa
ok6nminda mun- szab6lyokat.
szer6llamigaranci6inak
kav6llal6ioldal, mind a munk6ltat6ioldal visszautasi- - A Bizofts6gjavaslatotdolgozki a kock6zattobblettottaa teruezetet.
kolts6geinek
finanszlroz6s6ra,
- A Korm6nya bizofts6gimunkaszervez6s6re,trarSz6vets6genev6ben
Az Auton6mSzakszervezetek
a javaslatvisszavon6s6t
azzal,hogyha talmira 6s id6rendj6re
1997.lX, 3o-igjavaslatottesz."
indftv6nyoztam
a Korm6ny1997.m6rcius14-6nmOgiscsak
szerepelteti (Az-ET eml6keztet6j€b61.)
a parlamentel6 ker0l6javaslat6bana korkedvezm6ny Osszess6g6ben
teh6t sikeruttaz els6 t6mad6stelh6akkorkem6nykonfliktushely- ritani,dea k6vetkez6k€t6vbenaz Edekegryeztet6
fgymondmegv6s6rl6s6t,
Tan6cs
ene a c6lra l€trehozand6ahizdts6g6bans0lyosvitAkra
zetfog kialakulni.
Az ET6prilis29-€ntartottul6s6nv€gezet0lsiker0lt
az lehetsz6mftani
a korkedvezm6rry
0gy6ben,hiszena Korjogo- miny cs6kkenteni
meg6llapodni:,4korkedvezmGnyre
is akarjaezenmunkak66ksz6m6t,a
alAbbiakban
slit6munkak66kkelkapcsolatban
a munkav6llal6i
oldal munk6ltat6kkalakafa megfizetnia t6bbletterhet,de a
6ltal kezdem6nyezettjavaslatokatelfogadj6k.Ennek munkav6llal6ioldalon
is 125olyankGrelem
van,amellyel
6rtelm6ben:
b6v0lnea korkeclvezm6nyes
munkak6r6k
eddigisora.
- A Korm6nyaz 6talakit6sra
vonatkoz6eddigijavasDr. Borsik J6nos
0gyvezet6aleln6k
lat6tvisszavonja.

JAVASLAT
Tdrgy:F2-* sz. Forgalni U|risltdsM6dos(tisdratett javaslat
Tisztelt
................1

Adriai tidtil4s
KARLOBAGBA
Horudtorszdg egyl k bgszebb tengerpartJdn

(bv.
fu Utasit6snak
a lrlAVnt. K6zpontiMunkav6tJelmi
Bizottsaga
Sz6ff6s: TagrebHotel Karlobag- 4 csillagostengerKMvB.)rlhalt6rt6n6v6lem6nyez6se
lqpcs6nm6rjelezt0k,
hogya
ponbanbglaltakalapiAn
a mozdonyvezei6
higi6niai,
mun- partisz6llod6ban.
kavAlelmi,szoci6fisstb.vonatkoz6sban
kelldlel6tehendszer
hi6Ell6t6s: f6lpanzi6,els6 nap vacsor6t6lutols5 nap
k6nyszer0l,
ami egyesesetekben
6t
nyilbanolyantevdkenys6gre
reggeliig(sv6dasztalos).
enszitu6ci6ba
kellemefl
hozzal
"feleslegesen"
pontja6ltal6noss6gban
AzUtrasit6s
omin6zus
Konkr6bn.
rendel- Utaz6s: aut6busszal(Budapest-Karlobag
65Okm).
val6kapcsol6si
k6telezethfggel
kezika mozdonyt-mozdonnyal
lep
Kolts6ge:5500FVf6.
csolatban,
nemt6veldl6nbsegetazegyf6s(brgalmivolg6lattev6)
R6szv6teli
dii (sz6ll6s+ f6lpanzi5):
6llom6solq
6sa nagybrgalm0vasuticsom6ponto(
ill.
kiszolg6l6sr
(pl.Bp.Keleli
pu.,
1997.Vt. 14-21.
25 s00 Ftlf6
szem6lypalyatdvarok
k6z6tt!Azubbti helyeken
pu.sb.)szdmos
g6pklser6,
Bp.D6lipu.,Bp.Ferencv6ros
locsiren1997.Vt. 21-28.
27 5noFvi6
dez6,lolat6wezei6teljesitszolg6latotakihek az alaplevdkeny1997.
Vf.28.-Vll.
s.
27 ffiFvt6
v6t1{lfelszerel6s0k
s6g6behrtozikaj6rm0akavtas.Ebb6lkifoly6lag
1997.Vlil. 30.- tX.6. 27 ffinn6
(pl.mv.sisak,ved6keszty0),
munkatuh6juh
6s szoci6lisell6totts6guk(pl.,testkdzeli"
mosd6,ill.6h6z6helyisegek),
a rerdelkez6stkre
1 9 9 7t.X . 6 - 1 3 .
25 ffi Ftfi6
6llnak.Ezzelszembenaz utaz6szem6lyzet
a vonht6i6rm0vekre Keclvezm6ny
p6tAgyn:Wo
2-12 6vesgyermekeknek
(ahigi6niailag,
rendszeresitett
6sfunkcion6lisan
is hasznSlhatatlanKedvezm€ny12 6vl6lp6tiryyra:1o/o
sag szinfi6resilllyedt)mv. sisakokatKv6ve semmilyen
feftltelhl
ad6ta helyszinenkellfizetni
nemrendelkezilq
hogyezt az egy6bk6nt
kilejezetlener6sszeny- ldegenforgalmi
nyez6d6snek
kitetttechml6giaim0veletet
elv6gezze!
1,6-2,00DEMt€ytf
Teljesen6rtelmezheteten
az a szitu6ci5,hogypl. vonalindul6s
el6tt n6h6nyperccela vonatraj6r6 el6bgat eset6n,a von6g6p Az drak az utasbiztositiistnem tartalmazzdk!
mozdonyvezet6je
ingben,nyak{<end6ben
akasat6stv6gezzena
Jelentkez6s:
jelenl€t6ben,
g6pkis6r6k
munkaruh6s,
v6t16keszty0s
es 6ltal6ban
G6ldi J6nosn6
fszt6lkod6silehe6s6ghij6n6r6'konkereszt0lk6nytelen
szennye
6tkemi,stb.Azt,hogya galamb
zelll,6zzd,ill. alkanaldolgozni,
VDSZ,Bencz0ru. 45. ll. 201.Tel.:U2-5594
sz0rkenadr6g,6s a vil6god<flring kihordasiideieenneka lar6
kenysegnek
a figyelembev6tel6vel
letl+ meghat6rozva,
m6rcsak
m6sodrend0
dobg.
Mondagyfijtem6nybdl:
ezekfigyelembev6tel6vel
az - ,,Olyan,mint a npzdony", vagyis nagytestfr,k6vdr
btuea nagyobb
cson6ponbk ember.
rsiUbsit6s6trn6dosftani
szi
-

,,Fhtyula vonat, indul a baffierhdz", mondjdk, ha
lisztelettel: eietdsren6gatnak,vagy,ha t0tu6t hallanak.
mint a sinsz6g", vagyisg6nd6r.
Dinailstvdna KMvB.
iagja - ,,Kondoregyenes,
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MOS
Kulonvonat
Bp.Keleti1
Erkez6sKi
Utaz6sa

i;i:i

las 6llom6sra
ogla16sa
sszal)
i rendezv6ny,

!:i 1
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'a:tr!:i:r:':!:
I

f8r0oora

(a

ora
14.305ra
Unnep€lyesmegnyit6
k
MOSZ-vezet6k-MAV-vezet6
kisp6ly6slabdarfg6-m6rk6z6s14.506ra
15.206ra
MOSZKupadont6k
Am6k6zflsekalattaz al6bbifakultativprogramok bonyolithat6k:

MOSZVasutasMl * MOSZVasutasbil
megnyit6
Unnep6lyes
20.306ra
2000"t6nccsoport
,,STUDIO
20.40ora
t6ncbemutat6
Vacsora
21.006ra
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eredmenyhirdet6s, Lovasbemutati:Hat6r6rD6zsaLovasiskola
MOSZKupaunnep6lyes
23.006ra Kommand6sbemutatd:Vagyonv6delmiAladijkiosztAs
pitvAny
ZENE-TANCreggelig
Aut6sbemutatd:helyim6rkakeresked6k
Zen6t a WELCOMEegyiittes
szol96ltatja.
Faku ltatfv pro gramIelrct6 # gek :
TOMBOLA
- nagynyerem6nyekkel!
megtekint6se
Halasicsipkeh6z
01.006ra
- Safrikf6lem0kod6sz6lmalommegtekint6se
6ra
Eb6da szdll6shelveken 12.30-13.30
Jrilius 6., vasirnap
indul6sa
Reggelia sz6lldshelyeken 7.30-9.006ra Kulonvonat
14.006ra
Kiskunhalas
6llom6sr6l
szfnhely6re
Indul6sa rendezv6nyek
6rkez6se
(s6ta)
9.156ra Kulonvonat
16.306ra
10,00-12.30
6ra Bp.KeletipAlyaudvarra
Program

B e?,c,c.t*}c&/cK ic /c*nha.l*c

A KiskunsSgegyik v6rosa, az
Alf6ldd6lir€sz6n,a Duna6sa Tisza
foly6 k6z6tt. K6zkeletfi r6vid elnevez6seHalas.Eza n6va r6giid6k
halb6s6g6nek,6s egy0ttala v6ros
melletti egyik t6nak (Halas-t6)az
eml€k6t6rzi. A vAroscimere pontosan utal nev6re,merta cfmerpajzson fegyveres kiskun vrtflz all
h6romhalfol6tt.A XVll. sz6zadban
szerepelta
m6g hal 6s vizililiom
'farmat
a XVlll.
clmerben.a mai
szAzadk6zep6t6lhaszh6lj6k.
Ezena t6jon megtelepedtekm6r
a kul6nb6z66skorikult0r6kn6peiis.
kezdet6tk6vet6
Az id6szirmltAsunk
sz6zadokban szarmat6k, hunok,
germdnok,majd 568-t6lavarok6ltek itt. Arp6dfejedelemvezet6s6vel
a magyarokfoglaltakel a K6rp6tmedenc6t895-ben.A kereszt6nys6gfelv€tele6s a feud6lis6llaml6trehoz6salehet6v€tette a magyars6g beilleszked6s6tEur6p6ba.
Kiskunhalask6rny6k6nt6bb.XXll. szAzadifalu l6tezett,de nev0k
nemazonosithat6.A k6s6bbipusztlt6sokmiatta vdrosk6z€pkorit6rt6nelmealig ismert.

t

1241-benezta vid6ketisfeld0lt6k kellett0116lenni.A XIX. szhzadmAa bet6r6tat6rok.A Magyarorsz6gra sodik fel6ig legink6bba k0lterjes
6s juhtart6sbiztosih6tkunnem- szarvasmarha1246k6r0lbetelepitett
zetsEgk6zula Csert6nnemzetseg totta a meg6lhet6st.A XX. szAzad
vette birtok6baHalask6rny6k6t.A elej6t6legyren6vekszika sz6l6-6s
kun sz6ll6sokHalas-sz6kk6zigaz- gy0m6lcstermesgtEsjelent6s6ge.
ismerta kifferk6rte6s
gat6si 6s bfr6slod6si egys6ghez Orsz6gszerte
taftoztak.A kunokket-ket6s f6l 6v- a halasihomokibor.Az 6lelmiszerszAzadalatt beolvadtaka magyar- ipark6r6b6lamalmokonkiv0la ba6s
sagba. Ebben az id6szakbanleft romfi,tej-, gy0m6lcsfeHolgoz6st
mez6v6- exportotkell megemliteni.A keresHalasv6ros,pontosabban
kedelem6s az 6rutermel€sfejl6d€ros(oppidum).
A t6r6k megsz6ll6sid6szak6ban s6t segitette, hogy a Budapes:ta k6r- Belgr6dvasutif6vonalatKiskunhat6bbsz6rker0ltv6gvesz6lybe
6pitett6kmeg.
ny6k.A leggy6szosabb
6vek1566, las 6rint€s6vel
Miut6na t66k id6kbeneln6pteleA hajdanitelep01596,1683-1699.
l6sek [ak6i v6dettebbter0letekre, nedettfalvakteruletOvelHalasa t6rv6rosokban, mocsarak szigeteire t6nelmi Magyarorsz6ghatodiklegh0z5dtak.Halas1566ut6n6vekig, nagyobbhatar0v6rosa lett, jelent{s
1596-t6l1626-iglakatlanvolt. A k6zigazgat6siv6ltoz6steredm6nyeszomsz6dosfalvaksoha nemtele- zett Pirt6 (1!)47),Kunfeh6rt6,Balop0ltek 0jra. Halas fennmaradAsAt taszSll6s,Zsana (1952)6n6ll6 k6zsegftette,hogy szult6ni (hAsz)ki- segg€v6l6sa,6sTai5,Bodogl6rpuszcsatol6sa(1972).
ta Kiskunmajs6hoz
v6lts6gotkapott.
At6r6kki0z6se6s a R6k6czisza- A nagy hahsi hat6r mez6gazdas6gi
sz0ks6gszerfi
volta tabads6rgharc
ut6nb6k6sebb6vekk6- mirvel6s€hez
m6r
ny6kl6teiitte. AXX. szAzadban
vetkeztek.
6ft.A
a k0lteruleten
meger6- a lakossagS0olo-a
BAr1690k6r0lt6bbsz6r
sitett6k a j6szkun kiv6lts6gokat, szocialistakorszakGveibena tany6k
17O2-benm6giselz6logositottika szdma megfogyatkozott.NapjainkJ6szkuns6g (JAszs6g, Nagykun- ban a, tarry6k6letlehet6s6geiiavula
s6g, Kiskunsag)ter0let6t.A kiveF nak. Uj jelens€gaz Ud0l6tarry6k,
t6sok visszaszerz6se
6nmegv6lt6s tarryaiturizmusmegjelen6se.
Az idegenforgalom
fejl6d6s6tse(redemptio)r6v6nsiker0lt.Nyakas
puszta
giti,
protest6nsmagatart6sa
hogy
a
fuves,
bokrcs
miattHalas
1754-benelvesztettea Kiskunka- apr6 sz6ps6gei,egyes n6v6ny-6s
pitanysagsz6khelyerangot.
6llatritkas6gok
Kiskunhalask6my6A XVIIl. sz1zada szer6nyfejl6d6s k6n is megtal6lhat6k.Ezen kiv0l a
korszaka.
Az el6d6knek
sokneh6z- 46 oC-osgy6gyviz6r6l6s a halasi
s€gen gyengetalaj, fut6homok, csipk6r6lismerta ma 32 00Olakos0
(SzakilAurdl nyomdn)
mocsarak,j6rv6nyok- v6ros.
szfurazshg,
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mikore sorokatpapinavetem- P0nk6sdd6lut6nj6n
- m6g nincsa krizemben32..a.re4!9lkez6s,ami
el6tttizenh6rom
szerinta{6vi rendesmenetrendv6lt6s
sok mindentfelborft6d6nt6ssz0letett.
nappal,cn/6keres,
Ha stil'uss lenndk, ugy kezdendmszabadon,hogy
,l(isdrtet Jdriabe a gdp4szet6s a forgalommunkahelveit...!'
El6reis hamutsz6rokfejemre,6s bocs6natotk6rek
rnirdazokt6l,akik e kis sz6sszenetok6n s€rtve6rzik
maqukat,m€gink6bbakkor,ha a hfr csakkacsa!
lnform6ci6icsatorn6kon
i6tt a hir,amelymellbev6g6
voft: mlntegy kAteziz darab vonattal cs6kkentik a
teruezett menetrendetl
alapj6nd6nMilyenszinten,kik, milyenmegfontolAs
az utols6pillanatban
t6ttek igy? Vaionv6giggondoltAk
Vajonhdgyanfogja
hozottJ€intesUfk6vEtk6zm6nyeit?
ezta d6nt€stv6grehajtania sok 6rintettszolg6latihely?
Vaionmibe ker0lez a k€s6nhozottdont6s?
keACer 6s khrddsekl Villasz egyel6re nincsl
A hir hallat6nvalamireval6forgalmi6s g6p6szutaz6
agysejtjeimozg6sbalend0lnek,miveljogosan0gyhiszi,
hoby h2 a t65b h6naposvit6kkalterhelt egyeztet6si
folyamatelfecs6reltid6, kidobottp€nz6s p6tcselelw€s
volt!
Kenyeret 6s cirlcusztl Egy ilyen

o Ulra kell osztania qs6kkentettteljesitm6nygket(id!
fels6utasit6sosm6n6lk01)
hhnv6baneoveztet€sek
izmust,hib6katsz0l,
don.-amelvShatatlanszubiektfu
a v6grehajt6szolg6latn6lel6gek6v6tkezni6nyk6nt
detlens6g,az el6irtt6rv6nyeshat6dd6kmegs6rt€se
k6vetkezikbe.
o K6z6pvezet6iszinten a t6bb h6napos el6k6sztrt6
munka semmibev6tele f6sults6got,nemt6r6d6ms6oet okoz.
a tervszemegv6ltoztatasa
o J6rm0vekfordul6ideiOnek
jelenti, ami az
r0 karbantaftasiid6k 0jragondol6s6t
tov6rbbl
efmarad6steredm6nyezhet.
els6id6szakban
gyengej6rmfiparkeset6n!)
(M6szakilag
o A szolg6lafihely€k Ksz. Helyi F0ggel6keibenren'
dezend6elt6r6seket0jra kelI egyeaetni, t6rgyalni.
o Az utaz6szem6lyzetesetEbenat6rgyh6tmegel6z6
ki a P-id6k.
h6nao23-ionemiel6lhet6k
o Az 0n. hOtilaposil6vez6nyl6siid6k nemtarthat6k.
sz6ma,amelysem
e Megn6vekszik
az 6tvez6nyl6sek
nemj6. .
sema munkavillal6nak
a munk6ltat6nak,
o Felmer0lak6rd6s,mennyireveszikomolyana MAV
(Szakszentezemechanizmust?
az 6rldekegyeztet6si
tek,UzemiTan6csok.)

Eddigjutottamgondolataimt6z6s6ben,amikoregy 6lomjelent meg
volt.Arel6ttem.De ez egy r6m6l.om
16lsz6lt, hogy olyan MAV van Magyarorsz6gon,hogy vonatok nem
k6zlekednek,hogy vasutasok nincsenek,csak 6s kizAr6lagvas0tivenemtisztelve,igyis tigy
munkat6rsat
j6lv6gzik,hisznincsgondvasuti
Men- zet6kvannak.Dolgukat
lesz,ahogy mlak1riukelvenhozz6kd6nt6seiket.
hogyha nem igy lenne,akkorhogyt6rt6nhetmegez a p6ly6val, mozdonnyal,szem6ly- 6s teherkocsikkal.
javasNincsvesz6ds6gk6t6zk6d6szakszervezetekkel,
doloo?
a vezet6s6g6ltal kimunKdts€gemsincs afel6l, hogy magyarAzatne lenne latokatt6v6 munkat6rsakkal,
munkabArmire.ak6rd6scsakaz, hogyvajonez e az a felel6s' k6lt utasit6sokbetarthat6s6g6val,,,okoskod6"
amelyetmind v6llal6kkal.Ezjobb mint ,A P6l utcaifitik", merthogyott
dont6gimechanizmus,
s6ggelmeghozott
tofianyuri'f mind a MAV vezet6ihirdetnek.Vajonaz az6rtm6gmindigvoltegykozleg6ny!
vAftem9z agyakbabeiv6dottszlogent:
Megval6suJni
Tal6n
vezptnek'eEur6p6ba?
ilyenop'erativrogt6nz6sek
eza mlnkastilusvezetikia MAVkaty0banlEvfsrzekeret ,,Mdsez a MAV!Azdld Ut!"Afelszedettvaspalydkhellpt
ellepteaz 6s buia terrdszet.
a 'i6l oro.spe1616piacoazdas6okik6vezett trliAra?
S ekkorfelriadtama kelenf6ldip6lyaudvan6lbehallate vdn'*om i;gydttelm0 iemt
Srltalh6romszoradott ,J6keterel azonaz el6k6' sz6, a mozdonyvezet6
VizsgdIjuk mqg 6s gondolkodjunk
A val6s6tgr66hresztett,hogy
az 6vi menet- eszd meg" hangjelz6sre!
szit6 folyamaton,amely v6geredm6nye
vonatok!
m6okozlekednek
rendv6lt6s.
a MAV1997/98.6vi,m6gkinemadott
flsszaz6kkenve
o A MAVelk€szitt6bb menetrenditervezetet,amelyet
a t6rca vezet6je utj6n beterieszta parlamentel6, menetreM!6velkapcsolatosgondolataimhoz,csupan
is takarhatamelymegvitatja€s j6v6hagyjaaz orsz6g6vesk6lt- tippelnitudok. Ezeka tippekak6r vak5o6tgot
viszontnemev 6ntisztem!
tarlalmazza(a me- nak.Ennekmegv6laszol6sa
s6gvet6s6t,amely6sszegszer0en
hlapj6n)-a vasuti szem6lyszhl|itAs
netrendteruezet
(Mindezmegt6rt6nt1996 v6Tippjeim
k6lts6gkieg€szit6s6t.
l. Kormdnyunka parlamentidontdstnregvdltoztatva,
o6n.)
e Ea k6vet6enfel0lr6l lefel6 haladvamegkezd6dika 6v kozbenjelent6spenzeszk6zoketvont el a szenelymunka,igazgat6s6gi,szolg6lati srtlffidst6L
teljesitm6nyleoszt6
2. Az ad6fizet6dllampolgdrokpEnze rendelkezdsre
helyekszintj6re.
folynakszakmai, dll, de a mai magyar szolgiiltat6ipiacon ki veszi ke
r Febru6rt6lfolyamatosegyeztet6sek
molvana teliesitdst?
szinteken.
munkav6llal6i
szakszervezeti,
a rosszulnegS. XettegyF kiskeresztfinanszirozds
r Aprilisv€g6re6ssze6llaz anyag,mozdony-,szem6lysz6llit6szerelv6ny-,szem6lyzetifordul6kk6- teruezett,s mdris lemaraddstmutat6 iizleti teru teljep6ben.
sftdsdre.
4. Tulvtillaftukmagunkat,6s semjdrm0vel, *m szeo A sz0ks6gesm6dositAsokut6n a szolg5latihelyek
megkapj6ka vEglegesv6ltozatokat,melyethelyben ndlyzettel nem telJesithet6a szemdlyszdllitdsinrenettov6bbi egyezteteseknekkell al6vetni.Ez a t6rv6- rend.
egy 6vig sztnzm6t6l6
5. A menetrendszerkesztdssel
nyess€gkbntrollj6t,illetvea szolg6latihelyKsz.Helyi
munkatdrsakldtvdnyoan bemutatjdk,hogyan lehets6t6rt6n6rogzit6s6tjelenti.
F0ggel6k6ben
o Ez2elp6rhuzamosan,
kell6 id6bennyomd6baker0l- gesakiir n6hdnypap alattis szakmailagprofi menetrenneka polg6ri6sa szolg6latimenetrendianyagok. det el&illitani. Ugy liitszik megtdltosodotta ,,Menettiimogat6szimit6gdpes program".
Gazdas6gisz6mit6sokn6lk0l is vil6gosanl6tszik, rendszerkesztdst
6. ftbb h6napos kisdrlet utdn a szdmit6gdpesvehogy mennyiid6, p6nz,munka6s energiafekszikaz
zdnyldsirendszer,csakigy ontja a foglalkoztatdsisza6vesmenetrendv6lt6sban.
Host vegyitk aortdaz ad-hocint6zked6sk6vetkez- tElyok mindenpntjdt betart6jobbndlJobbgazdasdgos
(Mi mdg nem tudunkr6la!)
szemdlyzetkihaszndldst.
m6nyeit:

Ts,ff}.:ff=
3li",'i.l}Jfi
:gr':?Iiii53',fl

iffiffi
!?*1,T,
:'sl!*$rjl'u."x
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7. Vonatgyoml1ltissal tovdbbi l6tsz6m,,racionalizdlhat6", anrely egyrdszt a munkanAlktilivd tottdn6 dtkepzdsitdnpgatdshoz juttatja a cdget, mdsrdsztleszoffiatja
az ad6fizet6 dllampolgdrt a vasdton val6 k6zleked6sr6l.
8. Valami titkos tandcsad6 cdg iavaslata alapidn az
Albdn vasiti kozlekeddst tartia megval6sitand6nak,
mint az EU-hoz val6 csatlakozds egyik feft6telekdnt.
9. A vezet6i l6tszim meglartdsa 6rdekdben a vonatok
darabszdmdnak cs6kkentdsivel pdrhuzamosan l6tre
kell hozni egy dJabb szakigazgat6sdgot ,A J6v6ben
Megsziintetend6 Vonatok Szakigazgat6sdga" ndven.
l-0. ,A keveeebb vonat, kevesebb jdrm0" mozgalom
kerct6ben a nem haszndlt rnozdonyokat vas- 6s rdzke'
reskeddkndl kell 6rtdkesfteni. A vasiti sinpilytit k6t
vonat k6zleked6* k6z6tt - szhgegyenget6 6s di6tor6

kft.-knekkell a kozbeszerzdsitorudnylegszigonibbbe'
tartdsdval,pdlydztatdssalkiadni.
k6zleked6sirdntmdgezekutdn
11.Vdgezettilavasdti
is 6rdekl6d6tillampolgdrokszdmdraingyenesBl(V utazdsilehet6#get keII biztositani a K6zlekeddsi Mil zeum'
hoz, ahol a inindenkoriMAV-vezet6kmakettekendemonstrdljtika d6nt6shelyessdgdt.
Ha m6gis igaz lenne a z6rf6keshfrad6s,lapunk
has6biaitb6rmilvenszint0 6s rano0 vasUti€s nem
k szivesenrendelkezEsrebocs6tjuk
vasuti'vezet6ne
helytelen
hogyaz 6ltalunkfelv6zolt
annak6rdek€ben,
a helyes ir6nyba
k€pet 6rtfesse,s tGv-elyg6seinket
terelgesse'
Addigis maradoktiszt€lettel:
tl

A MUNDERBECSULETE
A mozdony- kabantart6st v6gz6 szemElyzetre
Hogyj6 vagy rosszdont6svolt-ea forgalomkies6seikkel.
6llit6- szem6lyzetfogy6 t0relemmel,de is. Ok sem6rtika dolgukat!Levelek
Bz motorkocsik,,hadrendbe"
az id6
Utasok- mennek,d6nt6seksz0letnek,
ezenm6rk€s6 birtaa megpr6b6ltatisokat.
sa a MAVh6l6zat6n,
jeltfi
nik
mindenki
rnegrtette
m0lik,
s
A
0gy
vezet6kt6l
egyar6nt.
t6l,
vas0ti
ami
napjaAz
azonban
keseregni.
tovAbbra
is a mag66t,kiv6vea k6t megnevezett
inkbant6rt6nikaz italakitott Bz-3OO z6sekaz illet6kesekfel6
sorozat k6r0l, az egyenesencir- rendreelmentek,kimutat6sok,sta- munk6scsoport.
Az 1997..m6jus7-6n megtartott
a t6nyek€s tisztik6kk€sz0lteka napi forgalmi
kuszbaval6 mutatvAny,
sokazonbannem G6p6szetiErdekegyeztet6Tanics
a napi k6zleked6ekapcs6nfelme- nehezmEnyekr6l,
0l6s6nj6magamv6zoltama prob1016probl6mik, net6na felel6ss6g t6rt6nt.
azonbana GSZI.Divi- l6m6kat,jeleztema tarthatatlan6lMegjelent
sz6nyegal6 s6pmeg6llapit6s6nak
zi6 vezetf t6virata,amelyrEszlete- lapotot,s azt is, hogy ugy tudni, a
r6s6neka kis6rlete.
sen
ecsetelimindazokata m6do- napokbanolyanf6rum k6sz0l,ahol
atelevi'
1.
A Forma ,,cirkusz6ban"
zi6 j6voft6b6lfigyelemmelkis6rhet- sit6sokat,amelyeknyom6nez az az orszAgm6s t6j6r6l 6rkez6szakj0k,milyenjelent6s6ggel
blr - a kon- 6tkozott,Btudenka"j6 fi0 m6djAra emberekfogjAkbeavatnia feh6rv6ri
strukt6r6k,szerel6k,csapatf6n6k6k fog viselkedni.De az 6ftatlanmri- koll6g6kata tev€kenys6g0krejteltEnY- szaki szerkentyfinem olvashattaa meibe.A vezet6iv6lasznemleges
szem6ben- a vercienyaut6kat
tiviratot, ezArlart6n tov6bbrasem volt,de igEretis sz0letettana, hogy
v6lem6legesenvezet6versenyz6k
+ajla4d6 elt6rni a tervez6k 6ltal vizsg6latt6rgy6t k€pezi a felvetett
nye.
- mintsok egy€b megalk6tott,megtervezett
De l6sscsodat!A szas fel6pi- probl€mak6r.
Term6szetesen
- a mi vasutunkona dolgoknem a tett m0szakiparamOtereit6l.
M6rpe- vak 6s a tettek mintha elt€r6 harj6l bev6lt€s kipr6b6ltrecepteksze- diga jelzettvonalszakaszon
rendes moniz6ci6tmutatn6nak.Him6k j6
rintmennek,hanemvalamiegOszen emelked6kkelkell szemben6znie, €s pihegve sz6l,,.hogy a felvetest
egy-k6tmellOkkocsi-k6vet6m6snap,a BudapestiTer0leti
megspEkelve
eszeveszettm6don.
t6r0jabbeligazft6rs
Az elm0lt 6v egyik meleg ny6ri val, 6O-8Okm-esmenetrendszer0lgazgat6s6gon
hogy
adegy
nappal
t6nt
6ppen
tfinik
egyre
0gy,
sebessEggel,
s
0gy
5z6napj6na MOSZf6rumottartott
aholjelenvolta mo- t6bbsz6r0gy tesz mint az a bivaly, el6ttek6rd6sk6ntfeMetettem.
kesfeh6rv6rott,
Ugy tfinik,minthasiketekp6rbevizetszimatorok6rtfelel6svezet6szem6lyis.A aki a ny6rik6nikul6ban
Bz-skoll6g6kmdr akkor,a kis6rleti tol, s ett6l kezdveaz istennekse sz6defolyna.Nincsaki a val6sprobl6mit nyiltan6s gellern6lkulfelv6l0zemkezdetiszakasz6banjelezt€k hajland6tov6bbh0zniszeker6t.
'
megmulaln6,nincsakia megold6st
azonban
a
m6jusi
A
mi
motorunk
az
Oszrev6teleiket,
mindazokat
amelyekaz utasokkalzsufoltk6zle- ny6relejimelegetArez.tedobjale a tatni, nincsaki a felel6ssegetviseF
ked6seset6nel6revetett6ka s6t6t t0zet,mivelm6rmoster6senkime- n€,s szerintemnincsaz sem,akiaz
j6v6t. A magabiztosvezet6i v6la- legszik,hi6ba 6szt6k6limozdony- okozottanyagi,erk6lcsi,etikaik6roEzoknemana utaltak,hogya prob- vezet6,jegyvizsgdl6egyarint.M6g k6rt a k6rt6rit6stkezdem€nyeznO
l6mAkgy6ker6igle k6ne6sni,ann6l az utasokj6t6konysegits6geis s0- vagyviseln6.
tegsz0kazt a
Csemeg6nekk6zz9
nemmegfelel6 ketf0lekretal6l,pedigez a gesztus
inkAbba szem6lyzet
rendeletet(l6sda 7.
gyakorlat6ra,az ismeretekfel0letes a mai vil6gban,a vasutitarif6katis parancsk6nyvi
oldalt!),amelya m6lt6nb0szke96v6ve,,nemsemmi".
az egy6bk6ntis j6tAl- figyelembe
elsajdtitSs6ra,
p6szszakmaegyenesmegcsufol6jog€rv€nyesitdsre
is,
volt
olyan
eset
Mondjdk,
hogy
vonatkozl6sos
6s a hehogy a vasszekereketig6nybeve- sa, a m0szakitudom6nyok
tak.
jelekaz elm0ft6v v6k csat6rl6ncotalkottaka legk6- lyesir6siszab6lyoksemrnibev6tele,
Afigyelmeztet6
hogymegfelel6 a felel6ss6g€s a felel6s6keltus6sz6n,majd a t€len val6s6gg6v6tl- zelebbig6meskutig,
tak. A Sz6kesfeh6rvir-Kom6rom:- folyad6kkalsegits6kmotorunkat6s sohsanakOjabbkisErlete.
Vajonmeddigm6g??
Dorog-Bp. Nyugati pu. fordul6ba 6nmagukata tov6bbutaz6shoz.
Az it6szeka nem kis balh€kelmotorokegyre
teruezettBz-3OO-as
Sipos J5zsef
m6sra ,,adt6kmeg magukaf',nem len6re is tartott6rka s6ncot, kitereln6k
kis bossz0s6got,jeleneteketokoz6 jesztveimm6rona felel6s6kk6r6ta
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RENDELET
,,...s2.PARANCSKoNVV|
az al6bbiakatk6rj0kszemel6tt
val60zemeltet6s6velkapcsolatban
ny6rimelegid6ben
A BZ-300sor.motorkocsik
tartani:
telet6lt6ttvizeskanna(amelykb. 2O-3Ol-es)
6s rcvizi6ut6na motorkocsicsakdesztilirltvlzzel
1. Naplvizsgdlat
megf6teesetGnj6rhat ki vonatra.A vizeskannadesztil6ltvizzelval6 feft6lt€sea vizsg6l6csoportfeladata.A
k6telesmeggy6z6dniakann6banl6v6desztil6ltvfz
forgalombaval6 kij6r6sel6ttmindenesetbea mozdonyvezet6
az
ks€g
eset6n
i
nt6zkedni
utdnt6lt6sr6l.
szO
mennyis6g6r6l,
(p6lyaviszony,
k6vet6en,alehet6s6geket
2. Ahfi6viz hatdosabb hfit4#;nek6rdek6bena vonatfelgyorsit6s6t
a hdt6mfr kikrycsoltishvalr6vidideig
id6 betart6sstb.)figyelembev6ve
ef6ref6rthat6meg6ff6sel6tt,r.nenetrendi
(ha sz0ks6ges6116
jdrassuka dizelmotort2400 '/min-esmagas0resj6rati
helyzetbentovabbkell
fordulatsz6mon
folytatnl!).
v6gzettvisezahfit€eutSna h0t6viztovdbbmelegszik
3. Amennyibenaz el6z6pontbanleirtaknakmegfelel6en
kelltov6bb
a melldkkocsi(ka)t
lekellakasztani,6sa vonebtsz6l6trptorl<ocsival
alkalmas6ffomAsona motorkocsir6l
k6zlekedtetni.
4. Abban az esetben,ha a hfrt6vizfelfon, a dizelmotors6r0l6s6nekelkerul6se6rdek6bena motorkocsit
majdjavft6s
vizsg6l6helyre
kellk6zlekedtetni,
kelltekinteni,6shidegmenetbna legk6zelebbi
szolgiilatkdptelemek
c6ljnMl 3z6kesfeh6rv6rVT-re kelltov6bbftani.
vontat6sif6n6k"

AkiknekIsteneselytadott(m,r6sz)
pontosan
a hid
kitfin6a kil6t6sa F6p6lyaudvarra;
A szigetektSbbpontjiinvannakzsilipek,azt hiszemegy vizsza- ivelA[ k6zeper6l
pontiair6l
befut6
vaEdlyak
alatt
haladnak
el
az
orsz6g
k0l6nbdz6
lehehe
irni
a
l6dtak
alapj6n.
A
tervez6k
egy
hnulm6nyt
b6lyozrisi
6rz6svolt figyelnia ki-be halad6vonatokat,tolat6d
zudul Nagyszer0
l6pcs6svizesd iq vagy6hhatl6pcs6ben
helyenbe6pitettek
parko mozg6sokat
6s a jelz6kv6ltrz6f6nyeit.A hid m6sikoldal6negy
al6 a bly6. fu lsarpbb parlia,mailnemteljeseg6sz6ben
aubszalonba
botlottam
bele;a kirakat
aut6katforgalmaz6
Landlag,a lartom6nyikor- amerikai
sitott.A k6zelbenvan a Bayerischer
t0nt
a Pontiac6s Chevrolet
aut6k.Olyannak
k6ralak[ bancsillogbk-villogrtak
6p[lgte.El{196komor,nagyfalakl<alvAlett,
mrinyz6s6g
bennea r6gi6s a modern6pit6szetdke
az eg6sz,minthaa vas0tfelett6tivel6hid k6tt6 6sszeEur6p6t6s
Oh,Sztek
6p0letegytttes.
tal6lkozik
ahonnan
nagyszerO
kil6t6s Amerikat- mindk6thidf6n6lm6sf6ldr6szfzl6svil6g6val
trlsait.(K6tivesftviu ftda ffbei6rathoz,
mulaMgos
dolgot
l6ttam:
a 6sszeazember.
Egyetlen
nyilika Maximilianstassera.
merla nap
villamospaly6Fk6,tobak6lk6rbefoglt az6p0letet6s k6zvetlen0l A szerbdeleg6ci6nemvett r6szta b[csrivacsor6n,
haza;a bulgArok
is k6sz0l6cltd!az6jszaka
a fal 6v6benhalad- igenitl megya villamosk6kszfnea komor, blyam6nm6relutaztak
fel6.Pedigimpoz6ns
vacsora
s6t6tsz0rkefalakhoz.fu lsar bal partftn,el6t-mdlett frAk blyam6n6k is utrakelnekhazAjuk
gyaQut (6s tam6szetesenker6kp6r0t)
a szlov6kokpedigbor6ka
vezet.Az 0t voh:az olaszokval6diolaszkonyaklkal,
szeg6lyezte
J6 rolt a hangulat
6s az csak
leptekmega t6rsasigot.
ment6nmindenf6lefapadok6s kis asztallcikv6riaka pihenni6s palinkaval
bkoztaa vil6msigotramkora pinc6rfi0
megbotolv6n,
egyif adag
Csendesbdt6sminden.
v6gy6kat.
n6zel6tlni
m6s sem mbradtki a
a Prinzregentenstrasse-ra,
amelya Bailr Nem- s6rt boribtt a nyakamba- szerencs6re
Rfrkanyarodtam
,6s
(Bayedsches
azAngolKert(Eng- sz6r6sb6l.
Avacsor6hoz
term6szetesen
s6rsajtis volt.J6zsimegis
Nationalmuseum)
zeliM0zeum
kom6m,tejbesajba-sdrbe
f0r6sztenek,
m6rcsak
el{ittaztveszem jegyezie:,L6bd
lisdrerGarten)el6ttvezetel. Egykeresztez6d6s
hi6nyoznak,
minta garnisz6ll6banl'.
6szre,hogyaz utk6zepea f6ldal6vezetle6segym6sikcsatlakoz6 az6r6ml6nyok
ul amely
r.rtc6ban
is hasonl6megold6si
l6tok.Ezegygyors'forgalmi
pontiaitk6ti6ssze.D6h.rtini
volt- semmifil,onsag.Nem
Szokvrinyos
6iszaka
a f6ldalatihaladvaa v6rosk0l6nb6z6
kapkodtunk
merta mainaponpihen6
aholegyfeketek6{6mb,
az
a felkel6ssel,
s6t6msor6neljutcthma Krolinenplatra,
programot
sekrc|fu*. Nemtervezt0nk
semmi
m6ra,
meredaz6gre;m0ltsz6zadf
szabads6gharcosoknak
6llitua
Obelisk,
tov6bbhaladvajr.rtottam
el a mertd6lel6tttfz 6r6rav6rt* Lacibar6ti6t,Herbert4akiegynyugezzeleml6ket.A Briennersfrassen
ez az 6pfim6nyegy diiasn6metmozdonyvezet6.
Herbertnyugdijas
6s l6ttammega PropylAen-t,
6veitsemt6llit6denK6nigsplatzra
6tsdt6ham
alatb.A Stiglmaierplatz- ked6ssel,
egysai6tkecskehrmot vezetegyk6zelihelyen.H6vid
atl6lediadaliv- term6szelesen
Stasse,amelyenaz Olim$aifaluhoz besz6lget6s
ul6n0gyd6nt6tt0nhsdtakdzbenblyta$ukat6rsalg6st.
b6l 6gazikki a Dachauer
Strassef6kfel6vezett SchnellBahnnal
kiment0nk
az lsatodges elgyalogoltunk
szerettem
volnakijutri.Magaa Dachauer
a DeutJ6csk6nkel- sdresMuseumba,
ahola n6metliirt6nelemkis6rhet6nyomonnaF
sz6les,s46nit szer6, k6zep6nvillamow6g6nyokkal.
letl s6t6lnoma kdvekb6lkirakottj6rd6n,mireel6rtemaz Olimptiai iainkig.Nemlettvolnaid6nkvegigi6rnia hatalmas
komplexumot
pechemre
s6t6tedni
kezdett,igynemrclt sok6rtelme ez6ri0gyhatAroztunh
hogya mfiszakir6sztn6z0k meg.Ebbena
faluk6zel6be;
tov6bbkutyagolni,mertieljesenlementvolnaa naprnhec6lhoz szekci6ban
a haiiz6g rep0l6s,vasrt, aubz6s,energiaell6t6ipar
volbmmegelegedni
azzal,hogykipihenem
magam ter0lei6r6lvannakkj6llit6sok.A hailzristbemutabtrirlategy rfui
6rek.K6nytelen
k6zepen hal6szMrkAval
a RoaaLuxemburg
Platzon.At6r koncentftusfel6pitesfi,
bgad,oldalanincsneki,lgymegl6$uk
hogyis n6zett
sz6k6kfttal,padokl€la s6t6nyokment6n.Kis lak6telepfekszika ki ez a kis l6lelwesztri
bel[h6l.A k6vefl<ez6
l6hival6egy 6lefl<6p:
k6zelben,
k6t-h6rom
emeletes,
bar6tsrigos
h6zakkal.
Egyiddgezen egy kiv6ndorl6hafi utastere.B6buk fekszenekaz emeletes
piocseken6sjAbzanakaz asztalnAl
a sz6ll6sra.
6pnletekk6z6ttvezetettutam,visszat6r6ben
valamif6leszerencsej6t6kot
A Landshtder
Alleea F6prilyautrarv6g6nyaiebtt torkollil<
az val6dim6csespislakolazaszhl felett.Tov6bbhaladva
egyeleg6ns
a sarkonvana Mercedesz
helyik6pvislete.
Eznem hafi setafed6lzetere
Arnulfs{rasseba,
6s
idunh azablakont0lfestetttengerhAborog
6rdekes,de az6pfiletk6r0l6hrbsz5zMerciparkol sir6lyokhangi6tsodoriaa sz6l.Megial6liuk
is kll6n6sebben
a haii parancsnoki
hf'dirit
- mindenfait6jae tipusnakA sfnekhlett a Donner$erger-brfrckeis,el6tt0nka Rotterdami
kik663Gas6vekbelik6pe.A szomsz6dos
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Avasftalatttal6lhat6
azau6ki6llit6s.
An6met6rt6nelem
minden
aub tipusamegtal6lhat6
itt. Szemetgy6nyork6de6l6tv6nya sok
lalotosrnfimelyt
is bemutahaka
sz6paut6,megegy sz6zadeleii
lAtogat6knak.
J6lbennevagyunk
a d6lutrinban,
amikorkiiivtnka m0zeumb6l.
tltunkatazAngolKertfel6vessz0k;tegnap
csakelmentem
mellette,
de mostbeis megy0nk
megn6zni.
Nagyl0ve+fAst6rs{, hasonlagyos viz0,kisfiily6cskaszeli6f amely
bs a V6rosligeftez.
K6zep6t
t6ba 6mlika park k6zep6n.Sok-sokembervan kint; zen6lneh
plknikeznek
6svanolyanis,akicsak6lvezia d6lutAninapsugarait.
visszal6r0ril<
a F6p6lyaudvarra
Egykispihen6ut6n,U-bahn-nal
- a ttimegk6zleked6s
nemolcs6mulab6g,h6rommeg6ll6tutazfunk
1 m6rlta70 pfennig6rt.
Herbertbevittminketa F6prilyaudvar
sz+
m6lyzeiilonlini6ba. ltt olcs6bbanvehett[nk harapnival6tami
j6lesettmertmeg6hezttnk
ugyancsak
az eg6sznapos
m6szk6l6sban. Falabz5sk6zbentrirsalogtunk
6s figyeltik a nagyiiv6sgall6rmen6st.L6tomegyszer,hasibttb6rkab6tban,
cowboypr6m
ral,piroskalappal6s DBembl6m6s
hSlizs6klelbeiiinegyember.
K6rdezem
Herbertet
ki lehetez az illet6?M mondja:"Val6szin0
mozdonyvezet6,
mertazoknak
vanilyenh6tizs6kia".
ADBAg.helyre
hritizsAftikal
l6tiael a mozdonyvezeltiit
6s nemaz a 16szempont
hanema munkamin6s6ge.
dolgoznak
a kollegr6ilq
tanulmAnyozhat6.
Szem0gyre
vehet milyenruh6ban
a haiiz6selm6lete
teremben
jtk - m0k6tl6modelleksegih#g6vel- a korm6nylaffi,hailcsavar, Vegt6reis nem a ruha teszi az embertlGyorsantelik az it16,
zdlip,sb. m0kfi6s6t.Kicsivelod6bbgy6ny6r0haiimodelleket Herberfrekindul a vonala.Kiki$rj[k a ronathozes k6lcsdn6s
k6zepette
elb0cdzunkt6le.
hadi-6s utasszSll'rt6haii.
A terem lSkivansagok
van itt vitorlAshail,
l6thatunk;
Fiatalvoltmegaz este6s ez voltaz ubls6 napunka v6rosban,
a sz6zadelej6nk6sztlt
v6g6benvanazU1-es.Eza tengeralatli6r6
els6darabia.Oldal6tkiv6gtalqigybelsejcrt Qy elhat6roztu(jrirunkegyeta k6rny6ken.l-lossz0s6't6nksor6n
egyhirhedtfegyvernem
a l6tv6ny.
Olyan6rz6sevan 6rintett0ka SchwabingWest nev0v6rosr6sd.Kis utcicsk6kon
lehetvenni- f6lelmetes
iil szem0gyre
vet a kdvezetrea l5mp6kf6nye.
az embernehhogyegy kb. 30-40m6terhosszri6s kb. 3 m6ter haladunk,hosszrlArnyekokai
6s csendes,
seholneml6tnigyan[salakokat.
vansz6k6sen
hely. Mindennyugalmas
l6t.Mintegytiz embernek
6tn6r6jfiac6lkopors6t
egybaiors6r6z6be,
a L6wenbrau
Hazba;megittunk
egy
vanal6rendelve
minden. Bet6r0nk
a c6lszerfisegnek
Ridegf6mfalminden0tt
p6r
s6rt
6s
ettrnk
falaiot
vacsor6ra.
van
besk6l6zva.
m6lys6gm6r6
25m6terig
A mer0l6si
Az utcanhcdt h0v6svan,de nemkellemeilen,
az esli forgalom
sz6l.L6hat6
ki6llit6sa villamosenergial6rt6net6r6l
A k6veil<ez6
megyOnk
6t a sfnekalatt.At0loklalon
kezdve,
azener- gy6r.Egyalag0tsegih#g6vel
turhinalap6tjait6l
itt sokf6ledobg:a vizier6m0vek
lesz:226ra vant6silyenkoraz utcaivil6git6sf6l
gia termel66s eloszt6berendez6seken
keresztil,a fogyaszt6kig hiriefens6t6'tebb
jelenseg6t
setAnka szAllodrin6l
f6nyre
kapcsol.
flossz0
6rveget;azthiszemi5l
F6mkalit<6ban
egy
a
villim
is.
minden.Bemutattrik
makettjevolt 6s egyelekt6d6nkereszttlvillamos bgunkaludniaz6jjel.
templomlrcrony
a v{ll6mhat6sat.
Azonban
nem
hoztakl6tre,fgyszimukilva
kis0l6st
Reggela szokAsosn6l
kor6bbankelOnk.Osszepa6s
csakennyib6l6llt a bemutat6,f6t is 6rtek el az iv segitseg6vel
koljuka m,6gkintmaradtholmikat.
Ezalatta p6rnap
l6tu6nyos
dologban
voltr6sz0nk.
megii n6hAny
alaitmegszoktam
ezta kisszob6tmostneh6zsziwel
egy
reszleghatalmas.
Af6ldsziniicsarnokba
A repffl6stbemutat6
Megszeretmakettj6n
5t vezetaz0t,Ebbena terem- b0cdzomt6le- tal6ne bfcsrivalamim6stis jelk6pez.
eredetim6ret00r6llom5s
seholm6sholnemtapaszlaltam
megilyennyugalreptl6g6pet
6ssug5rhajt6mfivet
Allitottak
ki. temezta v6ros1,
bensz6mos
helikptert,
pedigegyh6rommobros,
b6kebeli
rep0lQ6pfigyelia mat6s rendet.
Azemeletr6l
A F6p6lyaudvaron
a szokrlsosnyuzsg6sfogadott.Nemkellett
l6togat6let.
v6rni,hamarosan
befubttvonatunkazAndreasHoffern6vre
Egyr6vklpihen6utana vasuliki6llit6stn6ztirkmeg.El6sz6r sokAig
l6ttunk;vil6manszaladlak
rajtaa kisvonatok.
Sz6ml- hallgabEC 18 sz6mi vonat.Eldntetem$san, 160-200km/h
terepasztalt
haladtunk,
mail a hegyekkdz6
6rve,az6leskanyarok
voltaz eg6sz.A k6perny6n
l6thai6volta v5g5ny- sebess6ggel
l6g6pvez6rl6s0
Stuttgarha6rvem+
ell6tctt,kis miatt,n6hol6&ra cs6kkenta sebesseg0nk.
h6l6zat,a v6lt6k6sjelz6k6ll6sa.A vonabkat,sz5mmal
l6ttamn6h6ny6rdekesdolgot:
megjelenve, nelir6nytv6ltotttunkMeneil<6zben
t6glalapokielk6peztehamelyeka v6g6nyh6l6zabn
ez a szerkezetfelett6bbmulatmutatt6ka ronataktu6lishely6t.A k6perny6alj6n,t6bl6zabafog- mindenvAlt6nakvolt vrilt6jelz6ie,
barmelyikerrlkatlintvaaz eg6rrel,kul6n sigos. Egy nagylocka az eg6sz6s oldalainvan elhelyezvea
laltaka vonabz6mokat;
parancsokat
A k6vet<ez6 v0ks6gesjelz6d k6p. Furcsa,itt seholnem szerelikle 6ket!A
lehetettadni az aktu6lismozdonynak.
feszit6stilyaikarcs0aha csigtikpedigegy hatalmas
vasft
6s
a
dr6il<6t6lpalya
technikaj6t
tanul- lels6vezet6k
a
bgaskerekfi
teremben
ker6krehasonlftanak
A n6metWG-k sokl€l 6ramvo
Kicdvelod6bbval6disinekmell66rt0nk,m5gaz f0r6szfogas
m6nyozhattuk.
es baratsagosabb
kin6zetgehmintmagyart6rsai,anAgyazatvag6t is 6reznilehetett.A v6gAnyokat
96z-,dizel-6s nalasabbak
hogyc6lszer0s6g[kh6z
nem6rhetkets6g.Atartal6k
foglalEkel. A palyamellettf6nyesahkjelz6k. nakellen6re,
villamosmozdonyok
szintekiv6teln6lk0l,
feh6ringbenteljesitenek
szolg6lam0k6dnek;
n6mihasonl6s6g
felledeznehet6
a n6met mozdonyon,
A f6nyjelz6k
fu egyik6llom6son
a blat6svezet6
vezelia
l6z6tt.A l6nyeges
kul6nbs6g
az,hogyrtt bt a mozdonyvezet6k,
6smagyarjelz6srendszer
jelz6,ha tartal6kmozdonyt.
k0l6nel6jelz6je
van.P6ld6ul:
a bej6rali
minden
f6jelz6nek
Hossz0alagutakon
haladunk6t mlkdzben
a megszokott
csinos
alkor z6ld-s6rga
f6nytmuiat6s
kit6r6ir6nybaszabada behalad6s,
jelzi
hazak
h0znak
el
az
el6tt.Beborulaz 69, es6 lenyeget.A
ablak
a
behalad6s
sebesseget;
ha
nem
halad6s
a
\onat,
a
szAmmal
6lland6h6m6rsekleten
hrtja a f0[<6t,iilesik besz6lkij6ratijelz6el6jelz6jesarga.A jelz6sv6g6nymellettgdzmozdony legkondicion6l6
1997.fehu6r2tt-6n13.59-kor
lefektetpobg, ponbsabban:kerekeitgorgdsszerkezetrnozgaija,
hangj6t getniebbena kdrnyezetben.
koncepclij6t.
moz- j0k a MOSZ,ez 6vihr6remel6d
srgArozz6k
mindenir6nyba.
Avil5gels6villamos
hangsz6r6k
kapotthelyei.
donyais ebbena r6szlegben
V.Gy.(blytatiuk)
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Mozdonyvezet5kLapja

Lapunkat szilletdse 6ta
rendszeresen olvassdk
azok is, akik a mozdonyvezetAst nem gyakorolJdk,de 6rdekl6dnekszakmdnkirdnt,
Napokban hsszefutottam egyik
reszortosommal,aki,,6reg bdtordarab" mdr a cdgn6l, de nteg mindig
tenniakar6 kiszolgdl6ja hanyatl6
vasutunknak.Megsz6litoftolyan sh
poean:
haver! Mindenr6l
"FigyelJ
ami
imiaz dJsdgotokban,
szoktatok
nem tetszlk, most mi6rt nem ftsz
arr6l,hogykdtjelzdmeghaladdst6rt6ntr6vidid6leforgdsaalatt?"A k6rdds feftevAsekorhuncut meoly illt
ki arcdn, hisz a tdma,melyetfeldo
boft, azt hiftej6 lesz egy apr6 tusk6nek.Tdnyleg!MErt ne irndk r6la?
A jelz6meghaladdsfogalmdtnem
hiszem, hogy rnagyar1znomk6ne
az olvas6el6tt,hisz,mi mozdonyvezet6k f6l0nk ett6l mindannyian,de
ilyet csakmitudunk tenni. Mondiuk
tigy, hogy kiss6cinikusan,hogy ndlunk a selejt nem a szerndtkosdr
csucsosd6tartalmdn, vagyaz irdsjavftli fest6k rohamos fogytisdn
mdrhet6le, hanem t6veddseinknek
stilyosabb k6vetkezmenye lehet.
(Ezta Ertarifatiibla tiirgyaldsakoris
lehetneemlegetni).Terndszetesen
k6t koll6gz4mtdved6s6t(mindkeften
2a-25 m-rel haladtdkmeg a ielz6t)
nem kiwinom jelentdktelenszinekben 6lt6ztetni,de pdlcdt *m kivdnndk t6rni felettilk, hiszen6n is mozdonyvezet6vagyok,6s...
A k6t eemdnyr6l rdszletesenfeleslegesimom, ezt mdr d6rgedelmes tiiviratolcban kiadta minden
mozdonyvezet6 r6sz6re parancskonluben felettes szeruilnk. Egyik
esetben az dllomdsra egy sdrga
fdnnyelbejdr6 vonat kds6i f6kezds
miatt cstiszta meg a kiJdratijelz6t,
mdsik esetbena sdrfrkddbenk6s6n
Aszleltea mozdonyvezet6a jelz6t, s
azt 20-25 m-rel meghaladta.
Kavarognakbennem a gondolatd1 hogyki is az igazihibiis? Csakis
a mozdonyvezet6,mert 6 kezeli a
fdket! Lehet hogy csak 6n vagyok
olyan kiv6teles helyzetben, hogy
nem telik el igy szolgdlatom,hogy
ne taldlkozndkk6s6nkezeftjelz6vel,
melyetsokszoraz okoz, hogy izgalmas m4sor van tdvdben, vagy a
tolatdevezet6k6szill megkontrdzni
a rendelkez6rebetlijdt,de sok mds
oka is lehet, csak ez ndluk nincs
vizsgdlva,hogymi6rtkelleftavonatnak lassitani,esetlegmegdllni.Ddli
szomszddainkndlpEnzszaga van,
ha indokolatlanul lassitdsra Rdny-

szelvdnykardkhelyettaz
oszlopokonis lehetnejel6lni, a szelv6nyeksz6mdt a mozdonyvezet6
szerfil a vonat, s igy itkdn is fordul szemmagasaigdbanpl. 165-20.
el6. Ndlunk?
Val6szin0,hogy addig nem n6 fel
Sok-sok 6wel ezel6tt, volt aki K a gaz, s mininuiliefest6kig6nyelenmerte kttdeni a szolg.tev6nek a ne. Ha az megis anyagi gondokat
szemdt egycgy lassitdsdrt, meg- Jelentene,akkor e*tleg hitelMl le6ll6ser| de tdrjiink viaszaaz e*thez.
het fedemi, legfeljebbaz oszlopra
Koll6gdm 6szlelve az egy sdrga- niirjdkazt is,hogyEUROFIMA,lgaz
fdnyt a bejiiraton, megsziintefte a f,gy6tszdr6s lesz a kbftsdge.S ha
von&r6t, s Ugy gondolta, hogy twir ift jdrunk, akkor volna n6g n6mindjdrt szabad lesz a kijdnt, csak hdny 6szrev6telem.
esetleg megint kes6n kezelik. HibdPdrb6ly6ta - teliesenjogoan zott, hisz neki fdkezni kellett volna, szigorodtakaz irdsbeli rendelkez6de a Eidegz6d6tt gyakorlat, hogy
sekkel kapcsolatosszabdlyok.Mdr
csak egy viiltoztatdsk6ne, nelynek
,,hdtha szabad lesz" becsapta.
Mdsik alkalornmalegy gtizoldst ko
nuir t6bbsz6rhangot adtam, nevevet&n a hajnali szerdlluonat t&b
zetesen, az els6 peldany legyen a
nnzdonyvezetE, a mdsodik ma6nis k6s6ssel irdult el egy k6zbns6
s a harmadik
6llorwisr6l. A vonatok fonte*igi sor- radhata vonatvezet6E,
rendpt ugye isrnemi kell mitdenki- legyen a t6lap. [gy, u akit igazdn
ipk, aki Eszt vesz a forgalom lebe 6rint a rendelkezds,binosan ldthatnyolittisdhn, ezen blttl a merctirdnd, s a rendelkez6stad6 is nagyobb
nyit6nak is.A szenc tyvmat 6llomds- gondot forditana arra, hogy a ndla
16l dllotndsra t6rkozr6l tdrk6zre Mh
marad6 peldany is ldthat6 legyen.
lagdt, nEgis a teleruonat utan.A kd
Tudom,ezt is szabdlyozzaaz utaegyre sfirfrbb voft, helyenkdnt 10-20 sitds,csakaz 6let nem...
m-ig bhetett elldtni,tdmpmtok a szelld6szer0lenne visszat6rnia rdgi
v6nykar6k, fels6vezetdk-oszlopok menetrendekhezis, hiszen az egy
volkk mdr.Aszelv6nykar6k, voftahol laponk6t vonatbiztosan takar6koq,
EEzottak is,de hdt ittatavasz 6s n6 de nem a biztonsiigotszolgiilja.Jea dds ndvdnyzet,igy maradtaka fels6 lenleg 6 mm elndz6s kell ahhoz,
a hogy a mozdonyvezet6tdvesszen
vezet6ffiart6 ezlopk *git*gul
mozdonyvezet6nek, s azokat szd- egy megdlldst.Ez a 6 mm ir6asztalmolva k6zelftett a v6r& jelz6lfiz.
ndl sok, de rnozdonyonfdltiton a
Pecle volt, ugyanis hidfu szdmolt az sz6k,6s a plafonk6z6tt,menetrendel6tbEv6 tdrk6zbn fu22 rezlqot,
vildgittissal6sndlkuleigen kev6s,s
Ittkett6velkyeseffi volt. Mire a tejfe- ha mdgegy halviiny vonalis vezetf6r kdbdl a Flz6. vorre t6ny6t meg- ne az Slomdsndv6s az id6adatokldtta, mdr nem birt megdllni, pedig hoz az mdr a Kdnadnlenne. Lehet,
Mndukolva kdzelftett igy is eak a hogy ezzel is az e*m6nyek bk&
plz6h6z.
vetkez6sdneka lehetdseget cs6kTudom,hogy az utasiEis egydrtel- kentendnk.
m6en szabdlyozza a kozlekeddst
Rendkivilliesenenyeke*Iy6t leilyenkor is, val6szinfr, hogy az djis,
hetne tovdbbii mdg azzal is csdkha egyszer elkdsz[tl, hasonl6an fog
kenteni,ha a mozdonyvezetdktiltal
rendelkezni. A jelzSt meghaladva tett bejelentdseketkomolyan venazonnal jelentette az esenEnyt,
n6k. Napk, hetek telnek el dgy
mert hdt tigy n6z ki, hogy azt taldn hogy lassdjelek Ktfizdse nincs
nem is vettAk 6szre. Egydrtelmt,
szinkronbanaz 6rtesittdsekkel,ha
hogy hibas a mozdonyvezetd. DE!
egydltaldnki van tfizve. T6bb6vre
Bekdvetkezik-e az e*m6ny, ha visszanydl6 biztosft6 berendez6s
nem kell hosszi kilomdtereken ke- elhdritdsais cs6kkenten6a vesz6lyresztill a teheruonat tdrkdz6re rnen- helyzet lehet6s6g6t stb. Szivesen
'
nie a vonatnak a sfirt k6dben? Ki- megosztomgondolataimataz illet6haszndljukc azt a lehet6s6get, ke*kkel, de ehhez tenniakar6vehogy a fels6 vezetdffiart6 oszlopo- zet6kre van szilks6g, mert addig
kon a mozdonyvezetdt segft6 jelz&
csk a mozdonyvezet6nlehetelvereszkozoket lehetneelhelyezni. A jelni a port,pedigannakellendre,hogy
z6t6l adott tdvolsiigra frldtiul 3@,
a f6k az 6 kezdbenvan, nembizta,
2N, | 00 rwre figyelmeztet6jelekkel hogy csak6 a hibtis az esemdnyek
lehetne utalni a f6jelz6 kozeledtdre. bekovetkez6s66rt.
Kddben nagy segitsdg lenne. A
Kiss lliszl6 mozdonyvezet6
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UTKERESES
Nz orszdg ktll6nbiiz6 r6szeib6l mlntegy m 6
UT+lniik 6s 4ag hallgatott meg tiibb koncterdtumot az elmfilt 6vek tizemi tandcsi munkdjdval,
prob6mdival kapcsolatbn. TObb szekci6bn
megvitatta egyegy tdmak6rt majd a konfercncia
pleniris zdr6iil6s6n megfogalmazden keriift
t6bb javaslat, amely t6ru6nym6dositdst ig6nyel,
val6jdban a munkalelyi UT* j6v6beni llrlt6ke
nyabb m0k6d6set kivdnja el6*giteni. Az al6b
biakban teljes terjedelemhen kdzdljiik a dokumentumot.

Az UzernTANACSOK"
,,NEGYEvESEK

Az 1997.6prilis7-€{n Sl6fokonmegrendezett
iizemi tan6cs konferenci6nmegfogalmazott
t<irv6nym5dosft6sijavaslatok rtivid risszefoglal6sa
A konferenciar6sztvev6ijavasolj6k,hogy a Munka
m6dolegk6zelebbi
terjedelmesebb
T6rv€nyk6nyr6nek
szab6slt6sasor6naz 0zemitan6csoktev6kenys6g6t
lyoz6 tejezet is ker0lj6nfel0lvlzsg6latraaz edd(7itapasztalatokalapj6n.A t6rv6ny-el6k6szit6si
folyamatban
a szoci6lispartnerekvizsg6lj6kmeg 6s m6rlegelj6k,
hogy a konferenci6nelfogadottm6doslt6sijavaslatok
k6z0lmelyekhasznosfthat6ak
a t6rv6nykorszerfisit6s6ben.

ronvEnvm6oosirAsrJAVASLAToK

1.Az tzemi tandcsokvdlasztdsdvalkapcsolatban:
6s kolleka) A szakszervezetek reprezentativites6nak
jogosultsag6nakmegszez6sene
tiv szerz6d6sk6t6si
az lzemi tan6csv6laszt6sonmegszerzettszavazatoka szohozk6t6dj6n.Amennyibenezt a megm6rettet6st
tartjak,az Ozemitan6cs
ciilis paftnereksz0ksdgesnek
technikailag6sszekotve,de k$l0nszav6laszt6sok4<al
vaz6faponszavazzanaka munkav6llal6kan6l,\ogy
tamogatjak.
melyikszakszeryezetet
b) Az flzemi tan6cs vSlaszt5sszab6lyailegyenek
rugalmasabbak,hogy a helyi saj6toss6gokatjobban
figyelembelehessenvenni.
- Tegyelehet6v6aszabillyozAs
a keft6n6lt6bbszint0
rendszermfik6d6s6t,ahol ezt a munkahelyistrukt0ra
sz0ks€gess6teszi.
- Azokona munkahelyeken,
aholegy0zemitan6csot
v6lasztanak,de t6bb telephely,gy6regys€gmrik6dik,
helyekl6tszAmlegyenlehet6s6gazOzemitan6rcstagi
ar6ny alapj6nt6rt€n6 eloszt6s6ra6s a ter0letenk6nti
szavaz6sra.
- Az $zemi tan6cs tagjainakcsak a minim6lisl6ta toru€ny.A sz0ks6gesl6tsz6m
sz6m6r6lrendelkezzen
a helyisaj5toss6gok
f igyelembev€tel€meghat6rozSsa
t6rt6njen,
vel az 0zemimeg6llapod6sban
c) A t6rv6nyteremtsenlehet6s6getana, hogya v6faszt6sokonaz t0zemitan6cs,mint test0let6n6ll6an
5llfthassonjel6lteket a szakszervezetekhezhasonl6an.
d) Sz0ks6gesnekl6tszikszab6lyozni,hogyott, ahol
t6bb 0zemi tan6cs mfikodik6s egy vagy t6bb 0zemi
tanAcs eseteben id6k6zi v6laszt6st6rt6nik, meddig
sz6ljona megv6lasztott'
0j test0letmandituma,h6rom

6vrevagycsakaddig,amiga t6bbi0zemitan6cs€,hogy
a k6vetkez6v6lasztasm6rlsm€tegy ld6bent6rt6njen.
2. Az hzemitandcsm0k&6sl feltdteleinekszabdlyozds:
a) Az 0zemitan6cstagjainak
k6pz€s€re,a szakszervezetitiszts6gvisel6kh6z
hasonl6an,biztositsonrendkiv0lifizetettszabads6got
a t6rv6ny.Mertek6ta munkavAl1al6k
sz6m6hozlennec6lszer0k6tni. P6ld6ul:mindenh0szmunkav6llal6
ut6n6viegy napfizetettszabads6g illessemeg az 0zemitan6csot,amellyel6n6ll6an
rendelkeznea munkAttat6val
egyeztetvea felhaszn6l6st.
b) A t6rv6nytegyelehet6v6,hogyaz ezert6n6lt6bbet
foglalkoztat6munk6ltat6knhl,
ha az Ozemitan6csk€ri,
az eln6k tev€kenys€getteljes munkaid6ben(fuggetlenitve)l6ssael.
c) Ker0lj6nbe a t6rv6nybe,hogy az Ozemitan6cs
munkaid6-kedvezm6ny6t
nemterheliaz az id6,amikor
eln6kevagytagjaia munk6ltat6val
t6rgyalnak.
3. Az ilzemitandcsjogaival, szerepEvelkapcsolatos
Javaslatok:
a) A torv6nysz6veg6beker0ljonbe, hogy az 0zemi
tan6csa munkahelyivezet6s r6szek6ntgyakoroljaa
munkav6llal6k
r6sz6teli jogait. Az a megfogalmaz6s
pontosabban
hat6rozn6mega tan6cshely6t,szerep6t.
p6nzb) lu tzemitan6cs egyuttd6ntEsijoga
a j<5l6ti
eszk6z6k€s int6zm6nyek
tekintetEbene korl6toz6djon
a kollektiv szerz6d6sbe
n meghat6rozottrakra.
A javasoltsz6veg:
jog iIletimega j6l6ti
,Az 0zemi tan6csotegy0ttd6nt6si
- beleErtue
c6l0p€nzeszk6z6k
a kollektlvszerz6d6sben
is - felhaszn6l6sa,
illetve..."
meghat6rozottrakat
c) Atan6csv€lemGnyez€sijoga
terjedjenki a vezet6i
6ll6sokrakiirt p6ly6zatokra6s azokelbir6l6s5rais.
d) At6ru6nyrendelkezzen
an6l,hogyha a munk6ftat6
az (neml tan6csv6lem€ny6tk6ri, de nem veszi figyelembe,azt 15 naponbel0lindokoljameg.
(5) bekezdEs€tc6lc) A t6rv6ny65. paragrafusAnak
szer0hatilyonkiv0lhelyezni,mivelokafogyottiv6lt,de
f6fre€rtefmez6s6vel(a r6sa€nyt6rsas6gokR6zgyfr16s6reis alkalmazand6nak
v6lik)vit6katokoz.
Budapest,1997.dprilis 14.
Az 6sszefoglal6st
a konferenci6nelfogadottjavaslatokalapjAnVdnps letvdn.az ETOSZmunkat6rsak6szitette.

Ttsztelt Olvas6k!
A KaddtlV.,a MAV-eredmdnyek1996.6vben tlt.6sa fvtAV-verfdegszobAk
il. reszeanyagtorlddds miatt - a jrtniusi lapszdmunkb6lkimarAdt.A folytatdsosanyagokat
a kovetkezd,j0fiusi szemunkbankdzdljtlk.
Megd rtdst)ket koszdnjil k!
-A Szerk.
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banbglaltakalapj6n
|hptrend:
d6ntesmeghozatala,
6tv6tel6vel
kapcsolahs
ci6sInt6zet
6ta
1.T6jekoztat6
a ll. K0ld6tlgy0l6s
m6dosit6s6az
Alapszab6ly
valamint
v6gzettmunk6r6l.
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Tudiukh6ny oravan!
Mozdonwezet6il6tszSm6s szolg6lati6ra,1997.6v 4.h622 munkanap
SzolgAlati
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