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Koztisen a stabil MAV-6rt
irta: T6mpe lshr6n, a MAV Rt. lgazgat5s6g6nak elntike

A tizalom idl6t ldtorn abban, fngy a rmzdonyvezel6k lapp fek6rt a MAV-vd
lepcsdalc r6zeteim kifejt6sere. liszt6ban rragpk annak geztus6rt6k6vel
is,hogy ezt 6pp a vawhs napi szAmban lehelem nreg. Remdem, logy a
pifhgazed, amiily m6don kezdet6lveszil6z6llitr*, azegyikeszkdzeleszastalil
iilAV megteremt6s6nek.

Vihare 6v€ket tudfnt maga rn6gott '/as'lttirsasigur*. A validis 6vd ahtl
6,ltehel5en a lasuhs*g nagy r&ze b belitta: a rnegahzotl gazdasi1j kfrnyezet'
ben ill6zi6 a kordbti v6lhlati szenazel fennhrtSsa, €l kell szalGdri a r6gebii
gazdekod6d c6dd6l, 0j palyira kell vezqtyeki a lr,lAVol. lgamdnur* kell az 6hs
ftvanhci rersenyhez, k6E6pponha kell dllihntr* a kereskedelni tev*erys6get,
uzerngazdasigcsi(i szAmihisoklal kell kiitblntir* a nirdennapi rmzg6steret 6s
meg kClk0d6n0* ipndokodisrn6du*sotn be rnrn feiezheb ehhki6s{ert.

E feladabk rnpr6l napa l6rlen6 megoHdsa a tdrsasdg vez6rigzgaltri6nak
ir6nyitrisdval, az 6t Enngab vezel6l*el, a rrelik egyritlm0kc,6 dolgoz6ld€l
tdrtenik.

fu dltalam vezetett igazgtlsignak nem feladata a na6i t4yekbe val6 bele-
sz6l6s. l.lek|r* azon kell murlrdkodnunh trogy el6tii*: ne 6vr6l-6vre, $t
fr6napr6l lfnapa v6ltoz6 gzd{kodid felt6telek tegyek megval6sihatathnn6
a m6goly itl dtgordolt stralegliir*at.

Szeretn6m el6rni, frogy a lulailorns l6bb 6vre garanldlfa sz6munkra a
gazdAkodds alapfelt6teleit. Ezek k6z6tt is els6sorban azi, frogy a vil6gosan
ki legyenek jel6lve a vas0ti ptilyafelleszt6shez 6s a szem6lysz6llitdshoz
kapcsol6d6 kormdnyzali o6lok. Ezen behil nyugv6ponka kell luttatnunk a
mell6kvonalakkal kapcsolatos, riib6l 6s 0ib6l fell6ngol6 vit6kal oly rn6don,
frogy 6sszehangoljuk az 6ssztdrsadalmi, a t6rsfufejleszt6si, a gazd6lloddsi
szemponlokal.

l,lem ejruilhatok abb6l t[tkot, hogy a MAV dhlakildsa nem fejez6d6tl be, sok
a lenniwl6 a foV6 gazddlkod6si hidnpk felsz6moldsa terh. Segib6get a
korm6nyt6l kapunh de tizalmat a ldrsadaloml6l csak alikor kaprk, ha saiAt
forrAsairkb6l, munk6r*b6l m6r mi is kihozt* a legl6bbet.

Els6, MAV-val kapcsolatos megnyilalkoz6sai4b6l is 6rz6kelhelt6k: tu-
dat6ban vagyok annak, hogy e program, a MAV stabilizdl6snak prog-
ramja, megval6sithalallan a munkab6ke n6lktll. Ennek 6rdek6ben 6sz-
t6n<izni logom egy olyan hum6npolitika kidolgoz6sdt, amelynek egyik
c6lla, hogy az 6lelp6lya a dolgoz6 szdpdra is lervezhet6 legyen.
Mikdzben a vasutasnapon k6sz6nt6m a MAV minden dolgoz6jAt, bizom
abban, hogy a k6zos 6rdek a iiv6ben egy0lles cselekv6sre dszl6n6z
munkdltat6t 6s munkav6llal6t egyar6nt.

I sm6t id6sebbek lettUnk egy 6wel, is-
I mdt jrilius van,6s iSm6tVASUTASNAP.
I Hagyomdnyainkhoz hiven a MOSZ ez

6vben is (jtllius 6-6n Kiskunhalason) k6t-
napos program szervezds6vel tinnepelte
e napot. Az ezt kovet6 h6ten ktildnboz6
helyszineken, szolgdlati helyeken 6s koz-
ponti rendezv6nyeken tortdnik a vasuta-
sok szakmai napjdnak megtartdsa.

Term&zetesen ezek a rendezvdnyek nem
csak azt a c6lt szolg6ljrik, hogy mi, akik
munkahelyUnkk6nt az i{llamvasutakat v6-
lasztottuk onnon magunkat tinnepeljtik, de
a bardti, szaknai osszejoveteleken, a ki-
kapcsol6ddson t6lfontos szempnt a vas-
0ti kozleked6s lakossdgi korben tort6n6
megismertet6se 6s n6pszerfisit6se, a vasft
tekint6lydnek helyre6l littdsa.

Visszatekintdsre is lehet6sdget ad egy
ilyen esem6ny. Mi is tort6nt egy 6v alatt?
A viilasz ism6t az, hogy sok vasutas, va-
sutascsaldd 6let6ben komoly vdltozdsok
kovetkeztek be, mindenekel6tt gondolok
arra, hogy tovdbb folyt az a raciondldsi
folyamat, amely tobb munkakrirt 6rint6en
ma mdr azt eredm6nyezi, hogy a vdllalat-
16l levdlt, levdlasztott kft.-k, rt.-k munka-
vdllal6i lettek.

lsm6t tan0i lehettUnk annak, hogy mi-
lyen kovetkezmdnyekkel jdr a nem meg-
alapozott tizleti terv, hogy egy olyan, az
dllampolgdrok ad6forintjaib6l is tdmoga-

tott kozszolgdlati tev6kenys6g nem meg-
felel6 teljes itds6t kovet6en, vezet6k vi{ltd-
sdra is sor kertll.

Azt mondja a vasutas szlogen, hogy
c6g0nkn6l a vez6rigazgat6k,,{tfutdsi"
ideje kett6, kett6 6s f6l 6v. Van is benne
valami. A napokbary kertilt kinevez6sre 6j
vezdr-igazgat6 a MAV Rt. 6l6re Sipos lsf
vdn szem6ly6ben. De vdltds tortdnt az
elnoki poszton is. Az lgazgat6sdg fj el-
noke Tompe lstv6n 0r, aki a p6nz0gy
tenilet6r6l ker0lt ebbe a tiszts6gbe.

Nem j6 ez a sok szem6lyi vdltoziis.
Minden vdltozds 6hatatlan velej6r6ja a
kinevezett vezet6 0jabb elk6pzeldseinek

megval6sitdsa. A kordbban megkritott
megdllapoddsok tovdbb 6lnek, azt a felek
kolcsonosen tiszteletben tartva betartj6k.

Mozdonyvezet6ink szempontj6b6l
ezek legfontosabb elemei, a lEtszdmle6pi-
t6sek elkenil6se, a munkab6rek, p6tl6-
kok, 6s a vasutasnapi jutalmak foly6sf-
tdsa. Eddig mindezekkel nem volt fenn-
akadds. Szeretn6m hinni azt is, hogy eb-
ben az 6vben f6 vonalaiban befejez6dik a
UAV atatat<itasa. Nyugodtabb l6bkorben,
tribb odafigyel6ssel, tobb id6 jut a szak-
mai k6rd6sek egyeztet6s6re, s az ilyen

tipusf megdllapoddsokra. Ez alatt 6rtem
a munkakortilm6nyek javftdsdt, a jogsza-
biilyok, utas[t6sok harmoniz6ci6jrit, az
eg6szs6ges munkav6gz6s felt6teleinek
jelent6s javulds6t. Ehhez azonban az is
kell, hogy vezet6ink dltal olyan, a vasutas
munkavdl lal6k dltal befoly6sol hat6 terve-
ket kell az asztalra tenni. s ha kell a
pdnz0gyi, kozleked6si t6rcdval meg6rtet-
ni 6s elfogadtatni, amely a realitdsoktala-
jdn megalapozott, a lehet6 legkisebb
m€rt6k0 kills6 befolydsol6 t6nyez6k mo-
tivdljdk, s ezek a vildgos c6lok valamennyi
vasutas el6tt koz6rthet6, emdszthet6
m6don megjelenjenek.

Azt kMnjuk, hogy vasiltunk, az eur6-
pai integrdci6s folyamatban figy vegyen
r6szt, 0gy kapqsol6djon, hogy a nem t(l
messzijov6ben a hat6rok n6lktili Eur6pd-
ban a magyar vasutas, a magyar moz-
donyvezet6, nyugat-eur6pai tdrsaihoz
kozelitve legyen elismert munkdj6n, jove-
delmi viszonyain, 6letfelt6telein, munka-
konilm6nyein kereszttil.

Ehhez kMnok m6g mindig sok er6t,
egdszsdget 6s kitartdst valamennyi mun-
katdrsamnak, a vasft vezet6inek, 6s
megktilonboztetett figyelemmel moz-
donyvezet6inknek.

Sipos J6zsef
M0SZ-elnok
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Az ALE a N6met Kdzszolg6lati Sztivets6g k€pzdsi centrumdban rendezte meg
soron kiivelkez6 kongresvus6t. A megel6z6 napon az elntiks€g megtartotta
rendes ii16#t, amely jrlv6hagyta az elrdz6 ii16s iegyzdkdnyv6t, tovibb{ m6do-
sft6 javaslatokat kdszftett el6 az ALE alapszab6ly6t 6rint6en.

Az elndks€g egyhangrian t6mogatta Diego Gio rdano ielii16s6t az E U illet6kes
kiizleke d6si bhottsdg6ba.

Diint6s sziilelett andl, hogy az ALE munkabizottsigot 6llit fel n6gy orsz6g
- cDL, VSLF, SMA, MOSZ - szakszeryezeteinek elniikeib6l, akik az EU Feh6r
Ktinwe alapi6n megfogalmazdk az ALE kiiziis 6ll6sloglal6sAl, qmgly _q
eu16pai vasutak mozdonyvezet6inek elv6rdsait fogja tartalmazni a kiiziiss6gi
aiinl6sokkal szemben. Ez a munkabizottsdg 1997. veptember 4{. ktiziitt
Mil{n6ban ill6sezik.

Az elniiks€g hat6rozott az 6szi soros iil€s6r6l, amelyet a Szerb Mozdony-
vezet5k Szakszerveze'r rendez 1997. oh6ber 23-t6l 26jg Belgrddban, Vrian'
ska Bonj6n.

Man{ied l'rhell (GDL) elniik, Diego Giordano (SMA), Sipos Jtizsef (M0SZ)
AlE-alelniikiik r€szv6bl6vel Bonnban, a N6met Ktizvolg6lati Sziivets6g v6k-
h6z6ban sait6t6i6koztat6 volt a ALE ll l. kongrcSszusa feladatair6l, s kifepzt6k a
vasut-kiizut kiizittti sz6llit6si szlldonemtgessEggel kapcsolatos etuArisaikat.

Az elniiks6g megvitatta a ZZM (lengyel) szakszervezet ALE-ban bettittdtt
helyzet6t, s sainilkozdsit felezte ki, hogy a lengyel mozdonyvezetdk k6pvisel6i
isni€t nem liittek el z 0l6sre. Hatirozat eiiletett an6l, hogy z ALE elnijke
folytasson egyeztet6 tArgyaldsokat a ZZM rlionnan megv6lavtott elntik6vel
Jan Zaborowsky 0nal.

A kongresvusra 9 tagorsz6g 36 szavzatra jogosult kiildijttje 6rkezetl.
MegfigyelSk6nt ielen volt Litvdnia 4 f6s deleg6ci6ia is. Az egyes tagorvigok-
b6l 6rkiz6 vend6gekkel egyiitt, mintegy 100 f6 foglalt helyet a kongresszusi
teremben.

A M0SZ-deleg6ci6 14 f6vel k6pviselte a magyar szineket. Szavaz6sra
iososult ktildiittek Sipos J6zsef, lll6s J6nos, Horv6th lmre, Diirnyei Szil6rd.'tri6ghtuott 

vend6g 16sztvevdk: dr, Borsik J6nos, Apav6ri J6zsef, Talpas J6zsef,
Kisi Leszl6, Horvith Gyiirgy, Csernyu Andris, Asb6th L6szltl. A nyelvi
neh6zs6gek 6thidal6s6ban Husz6r Ldszl6 6s Auguszt J6nos seg6dkezett. A
delegdci6 tagla volt dr. Vagaday lldik6, a MOSZ iogszolg6latAnak vezet6ie.
Manired SchCll kongresvusi megnyit6jit ktivet6en h6rom el6ad6s hangzott
el.

1. Dr. Harlis Brhkoll, a N6met Sziivets6gi Vasutak vezet6 l6orvosa sz6lt
uokr,6l a mozdonyvezet6ket 6rint6 fiziol6giai 6s pszichol6giai hatirokr6l'
amely a megviltozott technikai kiiriilmdnyek miatt 6rik a mozdonyon szol-
gdlatbt v6gz6 munkat6rsakat. Mondand6ia fr6 ldnyege abban reilett, hogy.a
iobban6sszerrl technikai feildd6st-feileszt6st nem kisdrte ugyanolyan m6rt6-
kfi, a mozdonyszem6lyzet 6letkairiilmdnyeitiavit6, terhe16seit cstikkenl6 meg-
olddsok kimunk6l6sa.

2. Dr. lng.EhuhanlJdnisi, a nagysebessdg0 vasfti kiizleked6s szervezetei
egys6g€nek vezet6le vetftett k6pekkel v5zolta fel az els6 japdn nagysebess6g0
vo'nat foroalomba {llitisit6l eltelt id6szak feileszt6seit az elmillt dvekben.
Attekint6si adott az egyes orszigok rendszerbe allitott nagysebessogU vona-
tair6l, az eur6pai nagysebess6g0 vasrlti h6l6zat ki6pft6s6r6l.

Ezek a vonatok ielenleg 250-300 km/6ra kijzijtti sebessdggel k6zlekednek,

Tilr/ail fongrasr;us, ldflitn*, kdYes YaflSehk!
Az elnd|s|g tevdkenysdgdnek megvitatdsakor szeretni| srtnot adni

arr1l is - nint az egyik alelnok -, hogy a kelet-eur6pai t|rcigben milyen
munkAt vCgntt a szdve6eg.

Az AIE ll. kongresszusdn vEgrehaltott alapszabily-mddosifts tette
lehetdv|, hogy az elndk nunkeftt egy nesodik szemely is segitse, f6
te vE k e nysd g e pe d i g az ALE- hoz c sat I a k ozott ke I e t-e u r6pa i ta gsze rue ze'
te k nu nkil6 nak koordi ni lAsa.

Az elnilt nigy 6vben azalapszabily adta lehet6sdgek, valamint anyagi
mozgi ste ril nk f i gye I e nbe vE te I 6 ve I i gye ke zte m e I e ge t te nn i me g bizati -
somnak. TObb fontos megbeszdlist folytattunk Magyarorcrtgon. ll6zi'
gazd|i voltunk az ALE mozdonyvezet1i munkacsoportlAnak, tal6lkoz6t
rendeztilnk az ALE ke let-eur6pai szaksze rvezete inek.

lobb alkalonmal tartottun| sakmai negbeszE16st a szlovek, a bober, a
sarb saksnnnotek veot6iwl, s bir lelenleg rcn az AIE taglai, nPgil-
lapdAsaink vannak a rom6n mozdonywntfikkel is. Segitsiget ny0ltuftam
a botgdr 6s serb szaksnruezetek felv|telAnek el1nndit1sban, saknai
hMlkozdkat tartottunk &6f itban, BelgridMn, Pononyban.

Megydzddlsen, hogy a *6vetsdgi munka nellett a kAbHalU kapcso
tatok negte rcntdse, mozdonyve nt6ink egyntssa I t6ft6nd k6'zvetle n ta l6 l-
kods legalAbb ilyen f mtos feladat. Ma nfir nikdd6 keretet tercntettiink
szlovek Es nagyar modonyvezet6k kdlcsdniis cserehdilesere, a szerb, a
ron6n is a nugyar modonyvent6k re ndsa re se n ism'tl 6dd k6frs sNft rc n-
dezrinyeirc.

Mhhny hete kdtdttilnk egyiittn0kdddsl negAllapoddst a mannhelnl 6s

de riividesen Franciaorszigban megindul a360 km/6ra sebess6gtl rendszeres
kdzleked6s. A vasutak ezekkel a sebessdgi tartominyokkal 600-1000 km
tivolsigon versenyk6pessd v{ltak a 169i ktizleked6ssel. Ezt igazolla a London-
Pdrizs kiiziitt kijzleked6 gyorsvas0t, amely az iisszes iddk figyelembev6tel6vel
immdr riividebb id6tveu ig6nybe a 169i kiizleked€ssel szemben avas0tlav6ra.

A versenyk6pessdg szemponti6b6l tovAbbi kihiv6st ielent a kiiztis fei-
leszt6sben a, hogy egyes orv6gok kiizdtt nem egys6ges az egyes vonal-
16vek energiaell6tisa. Ez a itiv6ben megoldand6 egyik legnehezebb technikai
kihivds.

3. l&eSchd/l, a GESI (Fi.iggetlen Eur6pai Szakszervezetek Uni6ia) fdtitkdr
asszonya el6ad6siban szrjlt a CESI partneruerep616laz EU-ban, apluralizmus
k6rd6seir6l, s mindzokr6l az rli kihlvisokr6l, ami a megv6ltozott gzdasigi-
szoci{lis kiirnyezetben a nemzeti 6s sziivet#gi szakszervezetek elStt 6ll'
Rendkiviil nagy kihivds az Eur6pa-verte tapasztalhat6 magas munkan6lk[ili
ardny visszavodt6sa, rli munkahelyek teremt6se, a tiibb szoci{lis 626-
kenys6get klv6n6 privatiz6citis folyarnatok v6grehait6sa. (Az elhangzott el6-
adisok telies anyagdt kiivetkez6 lapszimainkban folyamatosan kdziiliiik.)

Az el6adAsok elhangzdsa utin a lll. ALE-kongresszus megkezdte munka-
iil6s6t.

A kiildtittek regivtr6l6sit kiivet6en hatdrozat sziiletett a napirendi pontok-
16l, maid megvdlavtisra keriiltek az iil€s levezet6s6t folytat6 uemdlyek.

Az ili6s levezet6 elndke: Heinz Fuhrmann (GDL), az elniiks€g tagiai Apadula
Agostino (SMA) 6s Herbert Nezosi (VSLF) lettek.-Az 

ALE' elniiks6g6nek tev6kenysig6r6i Manfred Schell, Diego Giordano,
Sipos J6zsef* adtak sz6mot.'Frit 

Schneider (VSLF) pdnztirosa beszdmolt a p6nzt6r ielenlegi 6ll6s6r6l,
mald Sergio Lorenzetti (SMA) 6s 0skar Krieger (GDL) p6nzt6rvizsg6l6k tettek
jelentdst a vizsg6latr6l. A kongresszus tudom6sul vette a p6nziigyi beszimo-
t6t.

Ezt kiiveth az ALE tivts6gvisel6inek megvilasztisa. Az ALE kor6bbi
vezet6it vllasztotta meg llabb n6gy 6vre a kongresvus.
ElnM, Manfred Schell (GDL)
Afefniik Diego Giordano (SMA)
Afeln6k Sipos J6aef (MOSZJ
P6nzt6rus: F ri tz Sc hne i de r (Y SLF)

A kiildiittek az ALE alapvab6lyit a beterlesztett m6dosit6sokkal egy-
hang0lag elfogadtik. (Az rli alapszabilyt kiivetkez6 lapszimainkban kdziilitik.)

A kongresszus belejezr6 vakaszdban hdrom hat6rozat kertitt elfogad6sra.
1. Az eur6pai vasitkiizleked6s versenysemlegessdg6nek megteremt6s6rrSl.

(A hat6rozatot megkapjlk: EU felel6s bizottsSga, CESI, az egyes nemzeti
kormdnyok kormAnyfr6i r!s ktizleked6si t6rc6i.)

2, Tiltakozds a szlovik korm6nyn6l a Szlov6ki6ban bevezetett Ugynevezett
1 20-as tiirv6ny (korl6tozott szakszervezeti iogositvinyok) alkalmazdsa ellen.

3. Tiltakoz6s a szerb kormdnyn6l a szakszervezeti pluralizmus megs6rt6se
ellen.

A hatdrozatok elfogad6sa ut6n Manfred Schell eln6k zdrszavdval feiez6dtitt
be eur6pai sziivets6giink, az ALE lll. kongresvusa.

' tu e16ad6s a cikk v6sn olvashat6l 
sipos J6zsef

a B u da pe st -F e re n c vl ros mozd o nyve ze td i k 6zdtt. llati rme nt i f 0 t 6 h 6 za i n k
szakszervezetei 6s tagslga tdbb helyen rendsnres 6s gytmdlcsdzd kap-
c solatokat taria nak f e nn.

Egyik kiemelt leladatomnak taftottam 4s taftom ma is, az eurdpai
i nte g ri c i 6s I olya matokon be lil I az il k i h iv1sok ra a me gl e I e I 6 sza k sze rue -
zeil vehszt negadni, s mozdonyventdinket a lehet6 legKisebb fesziilt-
s,gekkel 6s rngrtzk6dtat1sokkal bevezetni a fellettebb technikeba, a
k orcze rfr vasuta k me gte re md se be.

lla eza gyilmdlcs beirik, a bolgdf a szerb, a szlovLk, a ragyardsaz
ezutin az ALE-hoz csatlakoz6 luggetlen sakszerventek mozdonyvezet6
tagJai hasonl6, vagy azonos munkakdrillndnyek kdzdtt, s I6val ragasabb
6 I e tszi nvona I on v6 ge zhe t i k nu n kil u kat.

Ekkor te\esedik ki igartn az ALE egyik rdgl, de sokat lelentd mondesa,
hogy a hatirok n|lkilli Eurdpdban a vasiti sfnek 0sszekdtik orczdgainkat,
s mozdonyventdinket.

Az elmilt iddsakban tdbb esetben feladatot kapJan Manlred Schell
ilrt6l, anelyet leglobb tudison sarint igyeRezten ell1tni.

8ekr6l a negbfatdsokrdl folyanntosan Mlekozta6st adtam az elndk
Amak, s a nagan riszdrdl Agy gondolom, korrekt, 16 nunkakapcsolat
alakult kl kdzdttiink.

A rngyar mozdonyvezet1k bimak 6s htsmek az ALE munkltdban Cs
elkdtelezettsdgdben, a mozdonyventak 6s az eur6pai vasutak slkerei-
ben, a biztos egzisztencia 6s a rasiniszta hiva6s ldvdlfben.

Kbszdndn f iryeh0ke(

$rpos Jdzsd hozdszdldsa a ALE lll. kongrxszusiln
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Hdrom k6rd6s az ALE elndkOhez 6s a CESI tfitikerdhoz
Schell Manfred ALEcln<ik llse Schedl CESI-f6titkir
- Mi is tulajdonkdppen az
ALE?
- Az Eur6pai Autonom
Mozdonyvezet6 Szak-
szervezetek (ALE), egy
olyan nemzetk6zi egye-
s0l6s, amely jelenleg 10
eur6pai mozdonyvezet6
szakszervezetet t6m6rit
soraiba: Bulg6ri6b6l, N6-
metorsz6gb6l, Olaszor-
sz6gb6l, Jugoszl6vi6b6l, Lengyelorszigb6l, Poftu-
g6li6b6l, Sv6jcb6l, Szlov6ki6b6l, Spanyolorsz6gb6l 6s
Magyarorszfugrol. Az ALE 1988-ban R6m6ban alapftta-
toft. Sz6khelye Frankfud am Main (N6met Sz6vets6gi
K6zt6rsas6g).
Az ALE tagja lehet minden eur6pai autonom 6s demok-
ratikusan szervezett mozdonyvezet6 szakszervezet 6s
szakmai egyes0let, amely feladat6nak tekinti egy meg-
hatirozott vastirti szakmaicsoport k6pviselet6t. A moz-
donyvezet6k nemzetk6zi tal6lkoz6ik sor6n inform6ci6-
kat, v6lem6nyeket cser6lnek k6zleked6si, szakrnai,
valami nt szoci6lpolitikai t6mdkban, amelyeknek a nem-
zeti szeruezetek sok-sok haszn6t vehetik €rdekv6delmi
munk6juk sor6n.
- Milyen feladatai vannak az ALE-nak?
- Az ALE kEpviseli a szakmai, szoci6lis €s anyagi 6rde-
keket az egyes tagszervezetei sz6m6ra az Eur6pa Par-
lamentn6l (EP), k0lon6sk6ppen a szoci6l-, a gazdas6g-
6s a k6zlekedGspolitika terOletein.
A f elsorolt teruletek k6pviselete gyakorlatihg az Eur6pa
Parlament k0l6nb6z6 szakmai bizotts6gain kereszt0l
val6sul meg, valamint az ALE konf6deratfv szeruezet6-
nek segits6g6vel a CES|-vel (F0ggetlen Szakszerueze-
tek Eur6pai Uni6ja), 6s m6s eur6pai int6zm6nyekben.
A felsoroltakon kiv0l az ALE fontos c6lja, az eur6pai
k6zleked6spolitika fejleszt6se, valamint a versenyk6-
pess6gi lehet6s6gek azonos szintre segit6se a vasuti
k6zleked6si Agazat sz6m6ra, amelyekkel a konkurens
6gazatok m6r rendelkeznek,
- M ozd onlue zet6i de mo krdc i a?
- Minden negyedik 6vben ker0lmegrendezOsre a Kong-
resszus, amely az ALE legf6bb szerue. 1997-ben K6-
nigswinter-Thomasbergben (N6metorszdg) tartottuk.
Az ALE Ugyvezet6 Eln6ks6ge az eln6kb6l, (Manfred
Schell, N6metorszdg), a k6t aleln6kMl, (Diego Gior-
dano, Olaszorsz6g 6s Sipos J6zsef, Magyaorsz6g),
valamint a p€nzt6rosb6l (Fritz Schneider, Svajc) all.
Az ALE 0gyvezet6se ann6l a tagszervezetnGl folyik,
amely eln6k6t 6llit, ezjelenleg a N6met Mozdonyveze-
t6k Szakszervezete - GDL.
Cim0k: Baumweg 45, D-60316 Frankfuft am Main
(N6met Szdvets€gi K6zt6rsas6g), tel.: (00-49) 69-40 57
09 21, fax: (0O-49) 69-40 57 09 49.

- Mire tdrekszik, mit tart
legf ontosabb fe I adat 6nak
a CESI?
- A CESI mindenek el6tt
megkis6rli a kiutat meg-
taldlni a foglalkoztat6si
vilsagb6l. Term6szete-
sen emellettazt is tudjuk,
hogy a nemzeti megold6-
sok a j6v6ben m6r nem
lesznek elegend6ek.
A szoci6lis dimenzi6nak az EU-ban (Eur6pai K6z6ss€g-
ben) 0j impulzusokat kell kapniuk. K0lonostekintettelaz
egys6ges fizetend6 eszk6z bevezet€s6re, valamint a
magasabb foglal koztat6si ar6nyok megrtere mt6s€ re.
Mi biztosak vagyunk abban, hogy a CESI a r6h6rul6
fehdatokkal megbirk6zik €s eleget tud tenni a szoci6lis
Eurropa megteremt6s66rt a sz0ks6ges k6vetelmEnyek-
nek. Ebben a vonatkoz6sban tekintetbe kell vennunk a
k6z6p- 6s kelet-eur@iorsz6gokat is, e k6d6sk6ben a
CESI sz6mft a szakszeruezetek befoly6rs5ua 6s segit6k6sz-
s6g6re egyar6nt, s rem6li frogy ebben az Ben neh6z t5r-
sadalmi atalakttasi folyamatban nem hagyj6k 6ket egryed0l.
- Hogy tatja 6n a szrcidtis pdtbszAd feit&6si Ehetds6-
geit?
- K6nyszer van a tarif6lis €s szoci6lis partnerek egy0tt-
mrik6d6s6re az eur6pai t6rs6gben, annak ellen6re is,
hogy az edd ig i l6p6se k saj n6latosan n6 ha csal6d6sokat
okoztak az eur6pai szoci6lpolitikiban, ennek ellen6re
6n m6g mindig optimista vagyok a j6v6t illet6en.
A gazdas6gi fejl6d6shez sz0ks6ges a szoci6lis b6ke
megteremt6se 6s meg6rz6*. A szabad piacgazdas6g
6s a szoci6lpolitika nem zA4aki egym6st, hisz ugyanan-
nak az 6remnek t6bb oldala is van.
A CESI elk6telezett hive az Eur6pai Uni6 tov6bbi fej-
leszt6s6nek 6s ez6rt igOnyli a sz0ks€ges egyuttmfik6-
d6sijogokat is.
- Mi a jelent6se a CESI-nek?
- A CESI a f0ggetlen eur6pai szakszervezetek uni6ja,
amefy tulajdonk6ppen, az eur6pai szabad szakszerve-
zetek egyesol€se.
Ez egy parpolitikaihg 6s vil6gn€zetileg ftrggetlen eur6pai
szakszeruezeti sz6vets6g, amely konf6der6ci6s szerepet
t6lt be. 12 eur@iorszAg 17 szakszeryezetisz6vets6g6t
t6m6riti. A n€metorsz6gi szeruezetei k6z6 tartozik:
- a n6met k6zszolgAlati sz6vets6g (DBB),
- a marburgi sz6vets€g (MB),
- a kereszt6ny szakszervezeti sz6vetseg (CGB).
A CESI tagja a maga 10O ezer munkav6llal6j6val (moz-
donyvezet6j6vel) az ALE is. 6sszesen 7 mllli6 tagot
k6pvisel a mag6n- 6s a k6zszolg6lati szektorb6l.
Jelent6s munkater0lete az Ordekk6pviselet mellett tag-
szervezeteinek k6pz6se, illetve tov6bbk6pz6se az eur6-
pai t6rs6gben.
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P6nztigyes lett a vasutas elnokn
,,cireg motoros" meg a vez6rigazgato

Az tijsdgir6t ritkdn 6ri olyan szerencse, pontos ars poetic6jdt fogalmazta meg: j0niusi lapszdmunkban megielent ,,kifa-
hogy egy fontos szakmai sajt6tdj6kozta- 1. a hosszrl tdvri fejleszt6s szUksdges- kaddsa" is.)
t6rikiss6 kordn 6rkezv6n ,,belecsoppen" s6ge, mindekozben afinanszfrozdst,6s a Lot miniszter hatdrozottan kijelentet-
egy alapft6i 6rtekezletet kovet6 rendkivul bels6 folyamatokat megszewezni, 2. a te, hogy nincs sz6 jdratmegsztindsekr6l,
ig;zgat'6sagi ril6s kell6s kozep6be. MAV fonios kereskedelmi tertileteit az racionalizdldsr6l igen, 6s egy6bk6nt is az- 

Megdrte ez a vdletlen, hiszen a kr6nikds EU-centrumba helyezni, 3. azokon a terti- alapszolgdltatdst az dllam biztosftja. Si-
szdmdra 6s az 6 kozvetft6s6vel m6g hite- leteken, ahol k6pes, versenyezen a MAV pos lstviin vez6rigazgat6 (kiss6 rezigndlt,
lesebb6 ufulhat Lotz Kdroly kozlekeddsi (r6gi6kban, de ez a folyamat hossz.u, las- visszafogott m6rgess6ggel)jelezte, hogy
miniszter bejelent6se, hogy tudniillik az s0, nem avantgarde lesz), 4. a MAV4I- a tavalyinak megfelel6 jdratszdm lesz. fu
alapit6i 6rtekezlet Tdmpe lstvAnt, a Jel- lam-szerz6d6sben az 6rdekek megtart6- 6szi 6s a nydri idratprogram kell-e t6len
zdloq Hitelint6zetet El6k6szit6 Rt. elnok6t sa, 5. munkab6ke meg6z6se keret6ben 6s tavasszal? - tette fel onmag6nak is a
a 1r1AV Rt. lgazgat6sdg az. elnok6v6 v6- 60 ezer f6s vasutassdgot foglalkoztatni, kolt6i k6rd6st a vas0t vez{re,,amely egy-
lasztotta. (ELef tovdbbra sem lesz a [jb6l kialakitani 6s megtaldlni a karrier- ben vdlaszul is szolgdlt (tudniillik, hogy
MAV-nakfrjggetlenitettelnokd{) 6letformdt a szdmukra. Ez az elnokifol- nem!). A r6gi-i) vezfirigazgat6 kijelen-

Ezt kovet6en a kozleked6si diniszter vdllalds, pestiesen sz6lva, nem semmi tefte, hogy a MAV-vezet6k szemdlyesen
Sipos lstvdnt a ltlAV nt. addig megbizoft A sait6t6j6koztat6 tinnep6lyes, kiss6 6s beosztdsukkal felelnek a 97-es.gazda-
vez6rigazgat6jet 1997. mdjus 28-t6l hd- protokolldris hangulatiit majdnem ,,el- sdgieredm6nyekel6r6s66rt.AMAV-ad6-
rom teljes uzleti 6vre kinevezte a Magyar rontotta" egy igencsak bennfenntesnek sok kapcsdn folemlitette, hogy megal6z6
Allamvisutak R6szv6nytiirsasdg vez6r- szdmft6 rddi6s rijsdgir6 ,,mellbevdg6" a vas0t helyzete az orosz, a jugoszldv, a
igazgat6jdnak. k6rd6se: 400 j6rat megsz0nik?l (Nem bosny6k stb. ad6sok dolgdban, 6llami be--Tompti 

lstvdn immdron MAV-elnok- zorog a haraszt, ha a sz6l nem frijja Ezt avatkozdststirgetett.
k6nt l6nyegretor6 ,,sz0zbesz6ddben" ot igazolnildtszikSiposJ6zsef MOSZ-elnok V. L. Gy.

Meger6sitett kdzlekedOsbiztonsegi jdr6rdz6s
Ez 6v m6jusa nemcsak a tavasz legszebb h6napja volt, hanem a
MAV megfiftott szakmai l6ndulet6t bizonyft6 h6nap is egyben.

Volt itt A vonat ekkor mdr nem tud megdllni! - lamp{ny (mintha
azt sugalln6, hogy ha akarod, akkor meg is 6llna). H6rom napon
6t, negyven kozrjti-vasriti szintbeni keresztez6d6st vizslatt6k a
vasritbiztons69i szakemberek, meger6sftve a csapatot kozleked6-
si rend6rokkel 6s nem kev6s szakuis6gfr6val, hogy mennyien

,,h6nynak fiftyet" a f6nysoromp6 tilos jelz6s6nek, lettl6gyen az
aut6s, gyalogos vagy bring6s.

M6g a makettvasit soromp6indl b tirclmesen kell v6nkomi!

Azt mindenki tudja, hogy az itt szabilytalankod6k szinte
mindegyike tudatosan, s6t szdnd6kosan cselekedve ,,h6gia 6t" a
KBESZ-e16inst. Sokan kdz0liik v6tlen utasaik kis6ret6ben utolj6-
ra ,,pr6b5lkoznak".

El kellene m6r 6mi - v6gre valah6ra -, hogy ne a vonat tudjon
meg6llni, hanem a kozriton kdzleked6 j6l felfogott saj6t 6s utasai
6lete 6rdek6ben igenis meg kell 6llni a vasfti 6tjdr6 tilos jelz6s6re,
6s meg idej6ben, s6t el6tte. Tal6n az (j KRESZ-el6ir6s dikt6lta
sebess6gcs6kkent6ssel javul6s 6rhet6 el. B5r nem valami bizta-

ui l () l  d lhor $et

t6an gyors sikenel kecsegtet6 lehetne, hogy mdraz 6vod6ban, az
iskoldban (6s fgy tov6bb) kellene kezdeni, lolytatni a koztjti kozle-
ked6s oktat6s6t. Persze, a p6ldamutat6s, p6ld6ul a csal6dban,
szint6n a hat6konyabb m6dszerek koz6 tartozik.

Egy valami16l nem szabad elfeledkezn0nk: a koztlti-vasfti szint-
beni keresztez6d6sekben tort6nt k6zleked6si trag6di6k6rl a tobb-
s6g6ben tudatosan szabdlytalankod6 g6pj6rm0vezet6 tehet6 fe-
lel6ss6. A p6tolhatatlan 6s megfizethetetlen emberi 6letek melleft,
a g6pjdrm0ben, a vasriti eszkozokben, berendez6sekben 6ri6si
anyagi k6rok keletkeznek. Ekkor a vasdti forgalom rengeteg id6-
beli h6trdny{ is 6s k6rt szenved. Ki fizeti a ,,r6v6szt"?

De val6j6ban az 0tk6z6s el6tti drimai pillanatok ttil6l6je, szem-
laniia - a mozdonyvezet6 - eg6sz 6let6re kihat6, megr5z6 s(lyos,
jobb esetben lelki s6nil6sben, 6lm6nyben ,,r6szesiil".

(A megel6z6ssel kapcsolatban a Mozdonyvezet6k Szakszerve-
zete legutdbbi K)lddttk6zgyfiEs6n egy veszdlyhelyzet el6jelz6
rendszenel kapcsolatban Allasfoglaldst tett kdzz6. Az anyagot
lapszdmunlhan olvashatjdk! A k6vetkez6 augusztusi szdmunk-
ban a felta6l6 H6dl Sdndor okleveles m6rn6kkel kddlnk besz6l-
get6st. - A szerk.)

ALLASFOGLALAS
A Mozdonyveat1k &akszeruezete -mint a vontatisi utaz6szem4lyzetet

tdm6it6 szakmaL|rdekvidehi szeruezet - 1rdekelt abban, hogy a
magyarorczlgi k6ntakon tapasztalhatf kddekedisi morll, s ezel kdz-
ve t I e n o ssn f u g gi sI nwt a t 6 si nt b e n i k dzrit i -va s ft i k e re szt e z{dd s k b e n
bekdvetkezd rendkivill sulyos A*6zdsek sdnn a lehet6 Iegkisebb meft6kre
csdkkenjenck.

A vastti Atjtrdkhan bekdvetkezf balesetek a kdadlemdnyt nngdz6,
t1bbnyire halllos, rendkivAl nagy anyagi kiml ilrd exmdnyek.

A M}g khdiltk6zgy0l6se 1997. jfinius 4-i frl6s6n megisnnrte Hddl
SAndor (JK4l) bejegyzett talllmlnyit, annly olyan v6szhelynt el6jelz6
k i szfr I 6 k, a ni j e I e nt 6se n c sdk k c nth et i a f i gye I nvt I e nsd gb6l be k 6ve t k e z6
baleseteket. A mozdonyvezet6k - mint a kdzlekeddsben Est vev6 jlr-
milvezet6k -tAmogatnak ninden olyan balesetmegel6z6 nngoldAsl, amly
dleteket mcnthet mg, rendkivfiil anyagi klrokat el0fiet meg, nem
beszilve aakrdl a lorgalmi fennakadls*r61, ami egy ilyen esen{ny
kaocsln kialakulhat.
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A MOSZ xAmOttrcilzevfi trr-,sE JOUAHAGYTAI
a MAV Rt. Feliigyel6 Bizottsdg vdlasztdsdt

(1 997. februdr 1 0-1 1 -1 2.)
ElSzm6nYek

n UAV Rt. Fel0gyel6 Bizotts6ga munkav6llal6 k6pvisel6i
els6 izben az 1993-ban megtartott v6laszt6sok ut6n
foglalt6k el hely0ket - a gazdas6git6rsas6gokra vonat-
ko26 t6rv6ny alapjdn - a testuletben.

Az 1993. €vi v6laszt6sokon dr. P6ter Mih6ly (VSZ),
Gask6 lsU6n (VDSZSa, Pall6s Gy6rgy (VSQ, mint
rendes tagok, Sipos J6zsef (MOS4 mint p6ttag kapott
megbiz6st, akiknek mand6tuma 1996. m6jus 2!;iglar-
tott. A v6laszt6sokat el6k6szit6 id6szakban a MAV 6s a
VSZ 0j v6laszt6rsi szab6lyzat kilr6s6ra t6rekedett' Ennek
a l6nyege, hogy a tobbs6gi elvre 6pitve mindh6rom
mand6tumot ,,kiz6r6lag" a VSZ jel6ltje szerczze meg.
Az elk6pzelt v6laszt6si szab6lyzatot sem a MOSZ, sem
a VDSZSZ nem tudta elfogadni, ez6rt t6bbfordul6s
egyeztet6 t6ugyalfrsokra ker0lt sor. A megegyez6s hi6-
nya miaft a tulajdonosijogokat gyakorl6 dr' Lotz K6roly
miniszter t6bbsz6r m6dositotta a v6laszt6sok id6pont-
jdt, s ezzel egyidej0leg meghosszabbftotta a kor6bban
v6lasztott k6pvisel6k mand6tum6t.

V6gezetirl - a szak6rt6i v6lem6rryek figyelembev6tel6-
vel - a v6hszt6s id6pontja 1997. febru6r 10_-11-12. lett.

A MOSZ 0gyviv6 Bizotts6ga, majd K0ld6ttk6zgyfil6se
1996 tavasz6rn felt€telesen d6nt6tt arr6l, hogy ameny-
nyiben a v6laszt6si szab6lyzat az 1993' 6vi szab6lyok
alapj6n ker0l kiirisra, v6laszt6si szovets6get kot a
VDSZSZ-szel, s olyan koz6s listat allit, amely alapj6n
van realit6sa egy f6 bejuttat6s6nak. V6gs6 dont6st az
UB a v6laszt6si id6pont kijel6l6sekor hozott, s ezt k6ve'
t6en ker0lhetett sor a felk6sz0l6sre.

Rz 0A tethaalmazta Apav6ui J6zsef r4yvezet6 aleln6kot
a VDSZSZ-szel val6 egrytrftm0k6d6s rOszletes kimunk6-
l6s6ra, a kamp6nyarrya(pk, k6lts6gektervez6s6re, s az e
t6m6hoz kapcsol6d6 meg6llapod6sok megk6t6s€re. A
MOSZ 1996. €vi kofts6gvet6seben a k0H6tU<6zgy0l6s a
v6lasztAsokra megf elel6 k6lts€get 6ll ftott be.

Vdla sztil si el 6kE sziiletek" lebony ol itd s
Arendelkez6sre 6116 id6 r6vids6ge miattcsup6n szer6ny
el6k6szit6 munk6t lehetett elv6gezni. Ennek nyomSn:
k6zds plakdtok, sz6r&nyagok, szakszeruezeteink lay
jaiban irdsok jelentek meg.

A k6z6s list6t 6llit6 MOSZ 6s VDSZSZ valamennyi
vas0tigazgat6s6g ter0bten v6laszt6si nagygyfil6st
szeruezett az€rt, hogy a jel6ltek elmondhass6k elk6pze-
l6seiket, ismertess6k a munkavAllal6kkal a FEB'tagok
munk6j6t, s a felmer0lt k6rd6sekre v6laszoljanak.

A vdlasztdsi nagygy 016se,k id6pontiai :
1997. janu6r 27. Miskolc, 1997. februdr 3. Budapest,
1997. februdr 4. Szombathely, 1997. februir 5. Debre'
cen, Z6hony, 1997. febru6rr 6. Szeged, 1997' febru6r 7.
Domb6v6r.

A nagygy0l6sekre m egh lvtuk a VSZ'I ista jel6ltje it, akik
a v6lem6nykifeit€s munkavillal6k el6ft t6rt€n6 ezen for-
m6j6t visszautasitottAk, s nem kiv6ntak a nyilv6nossitg
el6tt megjelenni.

Ugyanakkor n6h6ny ter0leten olyan form6t vAlasztot-
tak (pl. gazdas6gi vezet6k 6ltal 6sszehivott f6rumok,
Ut-elnOkOknek meghirdetett f6rumok stb.), amely egy-
6rtelmfien mutatta a be nem vallott sz6nd6kot.

A v6laszt6sok a kitriz6ft id6pontban rendben lezajlot-
tak. A v6laszt6sra jogosult U 447 munkav6llal6b6,l42
670 adta le szavazat6t, amely 667o-os r6szv6teli ar6nyt
jefent. A VSZ-lista 23 ffi4 szavazattal 56,6ol"'ot, a
M O SZ-V D S ZSZ kdzos l ista 1 8 095 szavaz altal 43,47"-
ot 6rt el.

A szavazatok alapjAn az al6bbi szem6lyek kerultek
megvSlaszt6sra:
Tagnak dr. M6rkus lmre (VSZ),

Gask6lstv6n (VDSZSQ,
Szoll6si lstv6n (VSZ),

p6ttagnak: Sipos J6zsef (MOSZ).

Kiivetkeztet6*k
A szAmok t0kr6ben:

- A VDSZSZ-MOSZ 6sszes tagl6tsz6m6t tekintve
(ldc. 19 500 f6) 90o/o feletti szavazatot kapott, mlg a VSZ
(ldc. 40 000 f6) 60% alatti eredm6nyt produk6tt'

- A hat igazgat6s6g,Zfuhony 6s a k6zponti egys6gek
vizsg6lat6n6l a k6z6s lista hat teruleten az 1993. 6vihez
k6pest jelent6s iavul6st, a VSZ-lis:ta jelent6s pozici6-
romlAst k6nyvelhet el.

Az osszes teruletet figyelembe v6ve a kozos list6n6l
2Y"-pnl javul6s, a VSZ'list6rt6l 2o/o-pont csokkenEs
k6vetkezett be, ami 6sszess€g6ben 4%-pontnyi k0l6n-
b6zetet jelent a hagyom6nyos 6s a korszerfi 6rdek-
v6de I mi pol iti k6rt f olytat6 szervezete k k6z6tt.

- Elgondolkodtat6 t6ny a v ez6rigazgat6s6g, az igaz'
gat6sfrgok 6s n6h6rny iranyftast ell6t6 egys6g, szakigaz-
gat6s6g k6zponti6ban sz0letett eredm6ny, amely a
VSZ-lista d6nt6 f6l6ny6t hozta. E kotlce taftozik olyan,
mag6t f0ggetlen 6rdekk6pviseleti szervnek vall6 szer-
vezet is, amely list6t nem 6llitott, de tags6ga d6nt6
h6nyad6rt vezet6 munkat6rsak alkotj6k.

A kit0z6tt c6lt el nem 616 eredrn6ny - amely az el6z6
FEB-vilaszt6son el6rt pozici6nkkal megegyez6 - az
al6bbi okokra vezethet6 vissza:

- a r6vid felkdsziildsi id6re,
- egyes teriileteken a tagsdgunk szerAnyebb r6sa6'

tel6re,
- a k6z6s vdlasztdsi listtitdlval6 idegenkeddsre.
A MAV Rt. Fel0gyel6 Bizotts6gi v6laszt6rsokkal kap-

csolatos tanuls6gok fontos tapasztalatok megszerz€s6-
re adtak lehet6s6get. Mindenekel6tt meg6llapithat6,
hogy b6rrmely h6l6zati szint0 v6laszt6s el6tt kell6 id6-
be n, j6 el6k6sz it6sse l, a tags6ggal f olytatott folyamatos
p6rbesz€d uti6n tudunk felk6sz0lni. Tov6bbra is szem
el6tt kell tartani az egyenl6 t6volsAgtart6s elv6t azzal -
aholez lehets6ges -, hogy az egy0ttmfikod6st b6rmely
szervezettel helyi meg6llapod6sokkal kell rendezni.
Budapest, 1997. iilnius 2.

Dr.BorsikJ6nos SiposJ6zsef ApavAriJ6zsef
0gyvezet6 aleln6k eln6k 0gyvezet6 aleln6k
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Hftek 6s illhirek
Az ut6bbi id6ben egyre t6bb alkalommal ks0l az orsz6gos
naoilapok belpolitikai rovatdba, hogy az Auton6m Szakszerve
zeiek Sz6veti5ge 5s a Liga Szakszeruezetek egyestilni kivdn'
nak.

I fegelgsebtrn a irinius 2Si ltl6pszabads6g. fogelmaz, ami
szennl Fdcze leiosaz auton6mok eln6ke ez 6v v696n nyug'
dfrba negy es ngem vdlaszhnimk meg az 6 helydre u6rl,
hrisy ezt riz egyestil6st v6grehaitsam. Azigmg 4 hqy ez
plifu, a Liga Szakszervezetek lelent6sen meggy6ngUltek 6s
kedsika kiutat a t{l6l6shez. Vezet6ik informdlisan egyre erG
sebben ajdnlkoznak, hogy k6zelebb hozdk sz6vets6guket az
auton6mokhoz.

A k6t sz6vets6g k6z6tt e t6m{ben hivatalos tdrgyal{sra eddig
sem.6s a i6v6beh sem val6szin0, hogy sor kedil.

Ai Autrin6m Szakszeruezetek Sz6iets6g6nek soros kong'
reszszusdra egy6bk6nt rendben zailik az el6kdszft6 munka, a
konoresszus iggZ. Oecember 9-1Gbn lesz Debrec'enben.- 

A-i*k nn, hogy a MAv Rt. vezetdse szimunn felaidnlotta
a hundnpolitiXai v-ezflrisezilatehelyeuesi paztot. Ez e hir v*
ldi. Jtni rc 1 &6n a lelefrm munkdtntci icg,ot gyakorld testttlet,
a M6Z Ugwiv6 Efzott#lga - egy kortelelon utdn - egyhan'
attlao hoiioolalt ilhsl hosy a Mozdmwezetdk Szrlkszer'-vezitcn6i< 

uilxwge van a riunkdmn. A-dont6s tehit meg'
sztletett, azaiflnlCt megtisztel6, de nemet mondtam.

Ezt a r6vid kis trirUlo[kot a tov6bbivitdk 6s pletyktik megel&

Olvas6i lev6l
(Anyagtott1dis niatt a irtniusi lapsztmhdl saindlatosan kimandt!)
Vantatdsi Fdndksdg
Kiskunhalas

Tbzldt Eranwti$yt lstvln lfimozdoryvm6 Ar!

llagy 1rdekl1d{ssel olvastam a Mozdonyvezetdk kpi|nak
6pritisi sfinrtban helyreigazitisk1nt kdzzdtett ci kkdt, mely
bevallom csal1ddst okozott 6s ez kdsztetett arra, hogy nyilt
levdl ben reagiliak a mgielentekre.

Tii|korta6s 6rdek6ben sziksdgesnek tartom az el6zm6-
nyek feliddzdsdt.

El1zetes infonrrtci6cserdt klvetden k6rdsemre 0n 1997.
januLr 27-ei level{ben t|jdkoztatott mindazon probldm1k'
16l, melyeket munkavAgzdse sordn tapasztalt, k6rve a fel-
sorolt esetek kivizsgllls|t, egyittal ezen levdl somnlzat|t
i e I e ntette meg (tj sigj uk ba n.

A kivizsgilLst kiivetden termdszetszerfren egyes esetek-
ben intdzkednem is kellett az utasfthssze16 69 biztonsigos
munkavAgzds megdndse frdekdben, ami161 Ont 1997. feb'
ru6r 12-i levelemben tii6koztattam, mlyre fszrevdtelt nem
kaptam, fgy nagam r6szdr6l az l)gyet lezirtnak tekintettem.

Ezdrt okozott csalidlst az Aprilis Aisilgcikk, mely a ko-
rAbbi t6ft6 nfseket fi gyel nen kivill hagyia 6s a felvetetteket,
ni nt megol dat I a n kd rdd st I e be gtet i.

Tovibbra is fenntaftom 6s megerdsftem vilaszlevelem
utolsd gondolat|t, miszeri nt a szolgllatv6gzds sorln tapasz-
talt esendnyeket a szabdlyozott mdrlon haladdktalanul ke-
zelni kell, ez kdtelessdge a beosztott dolgozdnak 6s a veze-
tdknek is.

Az iisilgcikkre_visszatdrve, ha a februLri vllaszlevelem 6s
intdzkeddseim 1nt nem el6gftettdk ki, kdrem, hogy ezt k6-
zdlje velen.

Szeged, 1997. |prilis 23.
Kryosv*i Peta osildlyvadf

Kdszdn6lev6l

Tisztelt Ismeretlen!
1997. m6rjus 10-6n P6csr6l Miskolcra utaztam a ,,Cra-
covia" gyorsvonaton. Azon kiv0l, hogy egy nagyon ud-
varias kalauz h6lgy €s 0r volt, akik mindenben felvil6go-
sitottak, amit csak kErdeztem (hiszen ilyen hossz0 utra
ritk6n megy az ember). A vonat 16.55-kor indult. Az
t6rt6nt, hogy VAmosgy6rk el6tt l6gfdkszakadds, illetve
tdml1szakadds miatt a leveg6 zugva, b0gva elsz6k6tt.

Avonaton egy kocsiban, de nem egyf0lk6ben utaztam
egy szolgSlatit letev6 - biztos csal6dj6hoz utaz6 -
mozdonyvezet6 0rral.

Se sz6 se besz6d, a helyzetet ez az 0r gyorsan
felismerte, 6s az 6116 vonatr6l lesz6llva segiteni sietett.
N6h6ny perc m0lva indulhattunk is. Tal6n a vonaton
utaz6k nem is 6szlelt6k (kiv€ve a hangszlnt), hogy bai
van,illeVe volt.

En gondolom, hogy az utasok nevEben kosz6netet
mondhatok annak az 0rnak, aki ruhAj6t sem kfm6lve (j6
koszos lett) a hib6t elh6ritotta.

Sajnos csak annyit tudok r6la, hogy f0zesabonyi, 30-
40 6v k6r0fi igaziemhr6s hivatdsdt szeretS mozdony-
vezet6.

K6sz6net neki!

Tisztelettel:
Jaczk6 lstv6n, Ny6kl6dh6za, Csokonai u. 8.

z6se c6li6b6l adom k6zre.
Budapest, 1997. j(nius 26.

Dr. Borsik Jdnos
0gyvezet6 aleln6k

Biztositds - biztos ktitds...
Tiibb mint 20 6ven At a.sok seg6lyegyleti tagstg mellett
- havi 2 Ft fejdben - volt egy balesetbiztosftdsom, sok
sorstlrsamhoz hasonl6an. KEtsEgtelen, az uthbbi iddben
teljesen 6rt6k1t veszitette. Feltehetfien ennek koszon-
het6, hogy 1995 szeptembere 6ta egy rti fftel .szerepel a
fizetdsi jegyz1kemen a Ievonds rovatdban. Ugy hivi1k,
hogy R 30, ami a nevdbdl l6that6an 30 Ft. Igaz ugyan,
hogy nem keresett meg a biztogftf ui ai|nlattval, erre
nem is volt sziiks1ge, mert a MAV i6 partner l6v1n vala'
mifdle jogfolytonosstgra hivatkozva nem tartotta sztik-
s1gesnek a hozdilruldsonut kikdrni a tranzakci6hoz,
zavartalanul levonia a bfrembdl.

KivA n c si sA g omna k k 6szd nhet 6e n me gt udt a m, h o gy az
Aj feltftelek szerinti biztosftds szolg|ltatAn arinyban
6ll a megnovekedett dfiial. Az ui biztosftdsi kdtvdnyek,
amelyek tartalnazzik, hogy milyen biztosftdsi esem1ny
esetdn mennyi a szolgdltatAs dsszege, a nni napig nem
6llnak rendelkezdsre, igy aztln a legtdbb biztositott nem
6l az ig1ny€vel, nem is tud r6la, hogy igfnye lehet. lhm
szdlva az esetleges baleseti haldl esetdrfil, amikor is a
hozzitartozdk kotv1ny hii6n nem is tudnak a biztositds-
16l. Ez a legbiztosabb m6dia, hogy egy biztosftls nyere-
sdges legyen! A diiat levonom, a teliesftdst.kdrtilm6-
nyessd teszem! Erre mit mondana Konh bAcsi? Ugyeees?!

Hir: Az 1996. ianudr 1. hatLlyba lfpett torvfny szerint
,,biztositdsi tev1kenysdget csak biztositf vdgezhet".
Emiatt a Rudolfot Ltkereszteltfk lprilis 22-6n seg6ly'
e gye s ul e tt 6. A bi zt osft t s t e I i e sit 6 se a f e I t 6 t e I e k me g l -E t e
eietdn jLr! A segfly adhat6! Vagy nem i6l gondolom?

u[.: A mitjusi bErembdt mAr 50 Ft-ott vontak!
Erddlyi Zoltin
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1997-ben el6sz6r: Forgdcs Pel-dii
11 fiiggetlen szakszervezeti moz-

Agatom tavaly elhunyt kimagasiS
szem6lyis6g6nek nevdt visel6 elis-
me 16 st a csal 6d ke zde mE n ye z6 sE re
az iddn els6 alkalommal itdlt6k oda.
A Forgdcs PdtAtapitvdny az Erdek-
v6delemdrt kurat6riuma 1997. md-
jus 23-6n a budapesti Kossuth Klub-
ban iinnepElyes keretek k6z6tt hin
defte ki az eredmdnyt, illetve adta 6t
a dijat. Huszonkdt jelolt kozul a For-
gdcs Pdl-dijat els6fil Heged6s Gyu-
la, a Heves Megyei Vizmfr Rdsz-
vdnytdrsasdg fuggetlen szakszer-
ve zet6 ne k e I n oke kapta.

A dij odait6l6s6n6l a Mozdonyve-
zet6k Szakszervezete k6t jelSltben
is ,,6rdekelt" volt. Dr. Borsik Jiinos
0gyvezet6 aleln6k6t a jel6l6 ekkdV
pen indokolta 6rdemesnek a dijra:
,,Meghatdroz6 szerepet vdllalt a -
szakmai szeruezetk6nt is utt6r6 jel-
legfr - Mozdonyvezet6k Szakszer-
vezete l6trehozdsdban, a szakmai
munkaharcok sikeres rnegvivdsd-
ban, hd,romdves keret- 6s rdszmeg-
dllapoddsok megkotdsdben, emel-
lett orszdgos szintfr munkaiigyi k6r-
d6sek rendezds6ben."

Sipos Jdzsef elnokot ,,A rendszer-

viiltozds id6szakdban v6gzett ki-
emelked6 6rdel<v6delmi munkdjd-
6rt?: a mozdonyvezet6k foglalkoz-
tatiisddrt, a megfelel6 tErez6sdrt,
elismertsdg6rt, a f4lelem ndlkiili
mu n kavdl lal 6i l6t megte re mtd s66 rt"
kifejtett tevdkenysegAdrt tartotta a
jel ol 6 6rde mesnek a d ij e I nye 16 s6re.

Gratuldlunk a Mozdonyvezet6k
Szakszeruezete jel6ltjeinek ahhoz,
hogy a hazaifuggetlen szakszerue-
zeti mozgalom vezet6 ,,csapatdba"
tartoznak.

Amik6sik, az nem mulik!
V. L. Gy.

A WIFO szakertfie a Semmering alagftert:
,,Sztiks6gtink van az eur6pai 6szak-d6li vasrtti bngelyre 6s ez6rt

a Semmering-alag0tra" - mondja a WIFO szak6rtdje, Norbert Geldner.
Egy Magyarorszegon keresrtillviv6 nyomvonal Bu rgenlandnak kdrdra vdl n6k.

(WirtschaftsBlatt, A1. 6s A4. oldal; 1996. Xll. 13.)

A gazdasagi fejlodest Magyarorszeg befolyasolja
A vasut fonfos Burgenland jdvoje szemdra

Burgenland tartom6ny 1996 6ta folyamatosan na-
gyobb foglalkoZatAsi noveked6st tudott el6rni, mint
az osztr6k 6tlag. ,purgenland szfum1ra azonban
fenn6ll a vesz6ly, hogy 2045 6v m0lva ism6t a
ny ugatmagyaro rsz6g i v6rosok mez6gazdasAg i h6t-
orszdgAvd leryen" - mondja Nodcert Geldner, a
WIFO (becsi kutat6int6zet) region6lis 6s munkaer6-
piaci szak6rt6je.

Ez a vesz6ly f6leg akkor fenyeget, hogy ha a nagy-
teljesitm6ny0 vas0tvonal nem Ausztri6n keresaul ve-
zetne: az Eur6pa szfumlra oly fontos 6szak-d6li ten-
gelyt a magyar Alfoldon is 6t lehetne vezetni. ,,Ebben
az esetben Nyugat-Maglyarorszdg6 lenne minden
el6ny, ekkor Burgenlandott6nyleg el is lehet felejteni"
- mondja meggy6z6d6ssel Geldner.

Ez6rt surgeti a politikirt, hogy nagyon gyorsan
hozzanak meg fontos infrastrukturAlis dont6seket,
mint amilyen a Semmering-alag0t meg6pit6se. A
magyarok jelenleg f6leg aut6p6ly6k 6pit6s6vel van-
nak elfoglalva, ,Bz6rt a nagyteljesitm6ny0 vas0ti
szakasz 6rdek6ben m6g nem nagyon intenziven lob-
byznak".

Ma Burgenlandnak ,gazdasSgilag nagyon j6 sora
van". M6g a vasf0ggony lebontAsa el6tt lOtrejottek az
els6 vegyesv6llalatok a magyarokkal. Burgenland-
ban v6gzik a min6s6gileg ig6nyesebb munk6t, Ma-
gyarorszAgon a ,Inarad6kot". Geldner azofiban ve-
sz6 lyt l6t :,,Magyarorsz6g er6sod6 gazdas6g i 6s tech-
nol6giai fejl6d6s6vel a Burgenlandban l6v6 pill6reket
is 6t lehet oda telepiteni."
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Akiknek lsten eselyt adott (1V,, bef, rdsz)
Egyre rosszabbra fordul az id6, de nem tudja ehakarni a csod6si6iat.
Mainzt6l a Rajna mellett kanyarog a vasrt. Festiii hegyoldalak
tekintenek le r6nh egyre t6bb priros tet6s, lav6zas hazat l6tunk
elsuhanni az ablak alatt; ahogy v6hozik a tajegyseg 0gy v6ltozik az
6pft6szeti stilus. A hegyek tetei6n 6s n6ha meg a bly6 szigetein is

v6rak vQy6zz6k, 6vsz6-
zadok 6ta a vitldket.

631 km megt6tele u-
t6n. d6lut6n f616il<or 6r-
kez0nk K6lnbe. Gyor-
san k6rben6z0nk; nem
sok kjtink van - mind-
6ssze f6l 6ra. Veszek
egy kisebb csomag K6l-
ni-vizet, szivem h6lgy6-
nek 6s lef6nyk6pezem
a K6lni D6mot.

R6videsen indulunk
tov6bb az Parsifal nev0
EC 32 szAm0 vonattal,
a 71 km t6vols6gra fek-
v6 Aachen-be.

A GDL lfiris6gi Szer-
vezete (Gewerschaft
Deubch Lokomotittf[h-
rer Bundesjugendtag)

m6r d6lutan megkezdte kongresszus6t 6s m6r meg is vrilasziott6k
rij eln6klket 6s eln6khelyettesrlket. fu eln6k Thomas Gelling, he'
lyetlese Ralph-Peter Henkelmann lett. Kb.32 000 n6met rnozdony'
vezet6 van, ebb6l kb. 27 500 GDLtag. AGDLtagsag6nakkb. 10%'a
tartozik a GDLJugendba; az alapszabAly szerini 27 6ves korig lehet
tag valaki. A szervezet 1957-ben alakuli meg, p6nz0gyileg f0ggeflen
a "nagy'GDL-t6l 

6s szavazati irya van a szakszervezetd6nt6seikor,
de az "6regek' nern sz6lhatnak bele a fiatalok ugyeibe. N6met'
orsz6gban egy fiatal mozdonyvezei6 kb. 3000 m6rk6t keres brut'
t6ban, a korm6ny penz0g$ koncepcirii6b6l kifoly6lag, a lewn6sok
fel6t a munkAltat6 fizeii, igy kb. 1800-2000 m6rka marad meg
fizet6snek.

Heggel szomorf ic16 bgad, sot6t felh6k vonulnak az
6gen, fOj a sz6l 6s csepeg az es6. J6lesik a reggeli
zuhanyoz6s. E leg6nsan kel I f el6ltiizn6m, mert hivata'

losak vagyunk egy reggelivel egybekdtott bgad6sra 6s a GDL
Jugend kongresszu#nak 0nnqri r6szbre, ahol sok ples vendeg is
jelen fog lenni.

1 0 6rakor kezd6dik a cerem6nia. A teremben sok fiaial mozdony'
vezet6 feszeng, annyt id6seh mint 6n. A vendegek k6z0l mindenki
nrond egy, hosszabb-r6vitJebb besz6tlet. Thomas nyit6beszede
r.rt6n Manfred Schell az ALE eln6ke tart hatAsos el6ad6st. Nagyon
fellelkesiti a fiatalokat a hanghordoz6son is lehet 6rezni:ifl besz6l.
A polg6rmester asszony k6vetkezik a sorban; 6 a v6ros 6s a vaslt
kapcsolatAr6l besz6l 6s k6zben azt ecseteli, hol helyezkednek el
ebben a rendszerben a mozdonyvezet6k. A polg6rmester asszony
utan J6zsi k6ved<ezett a beszdJei mond6k sor6ban. J6zsi 6tfog6
k6pet adott szakszervezet0k megalakul6s6r6l, szervezeti fel6pitt
ser6l6s el6rt eredm6nydr6l. N6h6ny gondolatot f0z6tt az egyseges
mozdonyvezet6 t6rsadabm megteremt6s6r6l, v6gezetffl egy Jou'
bert id6zetet mondott el, n6metiil, J6zsi utAn az lfi0sa$ K6zpont
munkat6rsa kdved<ezett mail a DB Ag. VontatAsi Reszleg6nek
k6pvisel6je tarbtt r6vid beszedet. Nem marad ki a sorb6l a polilikai
partok k6pviseldlinek sz6noklata sem. Az 0nnep*g z6r6akkordia'

k6nt a Z6ldek k6pvisel6ie mondta el elk6pzel6seit a vastttr6l; nagy
sikert aratott el6ad6s6val.

Ebedn6l egy asztaln6l 0ft0nk a DB Ag. [zemi tan6cs6nak egyik
iagj6val. Elmondta, hogy a DB-nek 6000 dizel', 3000 villamos'
mozdonya 6s 200 ICE szerelv6nye van.

Reggel 6t 6rakor kehett fel a Laci telefonnal. Meg s6t6t
van. Hideg 6s szeles a reggel. Nem tart sok6ig a
kjelen{<ez6s, m6r visznek is minket aut6val az 6l'

lom6sra. A sz6lloda 6ssze6llitott nek0nk egy reggeli csomagot; tele
minden firnms6ggal. Az 6llom6s b0f6j6ben J6zsi elbgyasztotta
reggel k6v6j6t amir6l utunk blyam6n egy alkalommal se volt haj'
land6 lemondani; term6szetesen ezt is Laci int6zte - mint m6skor is
-, sai6t hat6sk6rben.

A Karolinger n6vre hallgat6 lC 045 sz6m0 vonat m6r v6r minket.
A f0lke melege j<llesik a kinli hideg ut6n. A feitAmlAkon kisp6rna, a
DB kedvessege a kor6n kel6st nem szerel6 utasoknak' 45 perces
sz6guldAs utrin 6rkez0nk meg K6lnbe. A felh6k eltalerjak az eget,
lgy m6g szinte hajnali sz0rkillet van, pedig az 6ra m6r h6romnegyed
hetet mutat. Ez a reggeli f6ny hiven t0kr6zi hangulatomat valami
v6get 6rt valami f6j. Nem sok id6m van a t6pel6cl6sre; mAr 6rkezik
is a Liszt Ferenc n6we hallgat6 EC 25 sz6mri rcnat, amely 14 6ra
alatt haza repit minket.

Nem sokkal nyolc el6tt megkezd6dik a sz6guld6s. Festdii t6jak
hriznak el a szemeink el6tt. Vadreg6nyes hegyoldalak, kis hegyi
falvalq v6lgyekbe 6p0lt v6rosok szaladnak el a rronat mellett. Hegy'
tet6re 6puh templomokat, vizi- 6s sz6ler6m0veket (utunk sor6n
sokadszona) Litunk. A videk v6ltozatos: hol sik vid6ken sz6guldunk
16G-20Gzal, hol hegyek k626ft kanyargunk a vonattal m6h6sag-
teljes temp6ban. Passaun6l 6tl6pjuk a n6met'osztrak hatrirt. A n6'
met v6mosok betekintenek a fillk6be, bar6ts6gosan intenek 6s m6ris
tAvoznak. Ennyit jelent az EU.

K6zben nemcsak a vonat halad, hanem az it16 is. A kalauz
6bbsz6r elhalad mellett0nh oldal5n nem kalauzt6ska,hanem elek'
honikus jegyf{ad6 himbal6zik; a kis szerkezet m6g a menetrendet
is tudja, 6s k6r6sre ak6r kj is nyomtatia. Sz6p lassan, de m0lik az
il6 6s bes6t6tedik. K6zeled0nk az oszf6k'magyar haiArhoz. Meg'
6rkeznek az osztrAk vrimosoh el6ker0l a kis laptcp, ezzel ellen6rzik
uileveleinket. A szrimit6g6pet kezel6 hatAr6r b6lint6sara egy pecs6
tet kapunk kolleg6j6t6l utlevel0nkbe. A magyar hatAr6r szinte csak
belepillant az r.rti okmAnyokba 6s m6r tAvozik is.

Magyar ter0lete l6pt0nk! Viszonylag gyorsan telik el a Budapes'
lig h6tral6v6 rit. A Kelelibe 6rve elbrics0zunk, mindenki siet valahov6
- csak 6n nem. Laci a l$ugatiba igyekszik, mert el akarja 6rni a
hazat6r6 vonatAt. J6zsi is elsiet. Bandi kicsit 166r, de hamarosan 6
is t6vozik, merl nemsok6ra megy a ronata 6s m6g van n6mi elint6zni
val6ja. Nekem m6g vArni kell, az 6n vonabm csak h6romnegyed
egylor indul.

HAt ez volt utaz6som t6rt6nete. Tisztelt KollegAim! Pr6b6ltam
dtadni mindazt amit 6t6ltem; tudom nem ugyanaz hallani, mint 6t6lni
valamit. Nekem 6t kellett rendeznem magamban sok mindent a
l6tottak ut6n. Kint sem kolb6szb6lvan a keritrls, de m6gis el6tttnk
j6rnak Mennyivel? Sokkal!

A n6met ember keresete nagyobb v6sarl6er6vel bir, mint a mi6nk.
lgaz, ezis egy blyamat eredm6nyel Megis, nekik lehet6s6,g0k van
a pbb 6lebe. Egy fiatal mozdonyvezet6 kereset6nek 25%'66rt vehet
egy ar.riomata mos6q6pet, nekem m6g egy brg6t6rcs6sra sem
nagyon telih pedig - Ondkkel egy0tt, Koll6g6im - dolgozom eleget.
Mindez mi6rt van? Mert a pbb 6letre nek0nk nem, nekik pedig lsten
es6lyt adottl

Veres Gy6z6, Domb6v{r VF
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lll. A b6rtomeg 6s az 6tlagb6r alakulisa 1996-ban
Az dpdlisi szdmunkban az l. rdsz a tnAV nt. l6tszdm{nak m(lt
6vi alakul{sdr6l sz6ll. A ll. rdszbcn a tlil6r{k alakul6sdl a
mdjusi lapunkban vizsgdlhaltuk meg. J6liusi kiaddsunkban
a mlilt 6vi bdrtiimeg- 6s {llagb6r-alakul{sl vizsgflhatiuk.
(Az anyagot a Vasutas Hirlap, 1997. 03. ll-i szirnAb6l vet-
ftik eL -A szerk.)

Gazddlkod6 egys6q

sEnx0Lrs€e (en)

Elt6rSs
eFt

Indox
%

1996.
l-Xll. h6 terv

06rgy6vi
int6zked6sekbl

korrio6lt)

1996.
l-Xll. h6 t&ry

Szem6lysz6llt6s 493 113 521 185 28072 105,69

Arufuvaroz6s | 002 185 1 029 557 27 372 102,73

Forqalom 13 523 541 14 987 373 1 463 832 110,82

Gfu6szet 8825787 I 807 006 981 219 111,12

Vagyongazd6lkodds 72371 72821 450 100,62

Iertileti ir6nyttds 480 634 498,463 17 8n t03,71

PHM Szakigazgat. 3U4872 3 862 180 21 7 308 105,96

IEB Szakigazgat. 3 019 754 3 301 401 281 647 1 09,33

Anyaggazd6lkod6s 789 617 884 123 94 506 111,97

F6k6nWel6s6g 372539 439 869 67 330 1 1 8,07

P6nzgazdSlkod6s 22 514 23 462 948 1 04.21

lnfomatikai Szaho 431 514 41 0 497 (21 014 95,13

Vagyonv6delmi ig. 693 500 701 981 I 431 01.22

&ruh6z6si Szakig, 142242 169 017 26 775 r 8,82
Kdzponti ir5nyfHs 651 678 705 882 542U 08,32

|Jzemir5nvft6 Sz. 321 165 364 851 € 686 13,60

Hum{n 114 589 161 553 46 901 40.98

oktat{si Szakig, 133 167 162 141 28 974 21,76

Miv Bi. iirsmon 3a73tt782 38 103 312 3 368 5iN0 1m,70

0zletigazgat6s6g/
Uz6migargat6s6g

eEnr0rsEe 1en1
Elt6r€s

eR
lndsx

%
1996.

l-Xll. h6 torv
(16rgy6vi

int6zked6sekkal
korrig{lt)

1996.
l-Xll. h6 t8ry

Budapost 7 721 U9 I 456 5S) 735 190 109.52

Debncen 2 634 310 2918 777 2U 467 1 1 0.80

Miskolc 2383 572 2667 126 2tiit 554 111,90

P6cs 3 2s2 908 3609242 356 334 11 0,95

S269od 3 226 114 3 618 535 N2421 1 12,16

SzombaheV 2 480 950 2745 466 264 516 1 1 0,66

Zdhony I 350 4&f 1 180 011 12s547 r09.59
lgaqff:{got6ra. 23 0|0 667 25 f95 696 2a$@9 110,61

lJzletigazgat6sdg/
Uzemigazgat6s{g

Atlasb6r (Fvf6[r6)
Elt6ds
FVt6frr6

lndox
%1995.

t-xil. h6
1996.

t-xil. h6

Budapest 39 982 18 7&l I 801 22,0

Debmcqr 38 818 47 430 I 612 22,2

Miskolc 38 249 47 136 I 887 8,2
P6cs $ 690 48 372 I 682 21,9

Szoged 38 780 47 n5 I  515 122,0
Szombahely 38 909 47 805 8 896 122.9

Tlhony 36 979 45270 8 A l 122,4

lgagff3{g*6!e. 39 1r0 a7 856 I 707 122,2

Gazd{lkod6 egys5g
AtaourGUanO) E16ds

FVl6th6
lndox

%1996.
l-Xll. h6 brv

1996.
l-Xll- h6 bnv

SzemdyszdllMs 47 175 57 682 10 507 122.3
Arufuvaroz6s 37 000 44 096 7 Gt6 119.2
Foroalom 36 tl55 442W 7 743 121.2
G6o6szet tl{} 805 54 322 10  517 121.0

Vaovonoazddkod6s 69 743 74 196 4 453 t06.4
Tertleti ir{nvf6s 45 821 55 487 I 666 121.

PHM Szakioazoat. 32 018 39 411 7 3S3 123.1
TEB Szahoazqat. 38 280 462U 7 984 1m.9
qnyaooazddkodds 32 721 39 675 6 954 121.3
rdk6nwel6s6q 46 t49 55 888 I 739 121 .1
P6nzoazd{lkod6s 91 179 105 512 14 Srilil 115 .7

lnfomadkai Szako. 47 757 62 686 1492€ 131.3
r'aoyonv6dslmi iq 31 268 39 974 I 706 127.8
&ruhdzdsi Szakio, 69 942 80 652 10 710 115 .3

KozDonti irdnvfus 52232 61 gix) I 707 118 .6

0zemir{nvtt6 &. 67 910 80 506 12 596 1t8 .5
Hum6n 30 058 36 105 6il7 120.1
0natAsi Szaho. 35 788 11 914 8 126 122.1
tAv Rit.6:sran 38 377 {6 Cr I 529 1/2,2

t t a

MAV.VENDEGSZOBAK
A ilozdonyrczcldl trpla dprilisi szdmdban Medve Gdbor lerrel6ben azt
,Jorszirozta", hogy a wsit vendfoszob{inak listiiit hozdk nyilvCnossfura -
mQ az 0d0ldsi-nyarahsi szezon e16ft, hory iddben lehessen teruemi. $ ldss
csodft, a Vasutas Hidap, 1997. {prilis &dn megjelentszdm{ban - et6rel{t6an?l
- MAV-vend6gszoMk cimmel tdbldzatos formdban lehozta a vend€grszoba-
kindlati listdt. A iriniusi lapunkb6l anyagtodddds miatt kimaradt folytatAst, ime
kozknccsd tesszuk.

Allomrs Trhfil-srm Slllr3hrtv. e fu (Flftl{e.ut I

ilagykarirs 6) 05+41-77 15 1:500. 2:400 90
t{ylntyhdza 03d1-77 20 5M 90
0mshrra offiG47 3 420 90
P6cs t7) 05+11-47 1-100 896 336
Porya{$snC( 07+5*24 16 3it6 90
Putnok 04+9Gfi| 4 224 90
Raika 02+67-14 I 282 88
Rrcsk-Parddfiird6 04+3&61 6 350 90
R6dica 07+32-60 8 90
Srrelprlrk 04+82-05 1 7 800 190
S{rcspalak (6) M+17-41 22 '1f6 800: 2fd 600 1t6 450 2t6250
Sllocli:rilh.ly 04+81-01 t 4 500 170
S6tok 05+51-16 21 722 140
Sopron 07 +77-01 1 E 350
Szaryes 06a37-4, 4 300 202
Szcocd 06+l1-78 39 6& 190
Snnbs 06+71 - 1 7 t 8 m2 100
Szcrcncs 06+71-02 4-1 0 648 a0
Srdkrstrh,rydr ( I ) nrtnl-m '14 280 90
Szob 02+3G41 8 186 90
Szolnok 02+11-47 1 G 1 5 286 90
tzomMh.ly 07+1 8-1 8 20 640 170
Tapolu (3) 07+41-88 35 548 268

feiabdnya 02+57-O4 1 0 300 90
Tileal6k (B+4r-33 20 390 90
Tokri 03+44-66 12 600 90
Vlsdlosnamany 03+51-49 12 1000 700
VrsrDr6m 07+53t14 16 536 90
V6srl6 06+3G10
Zalacocpco (1) 07+32-U 6 350 150
Zea*a 07+42-14 't90 550 300
(1) A vsnd&eoba a vonlelrsi t6n6!sag tlriilctan van. Edcktldni a forgalmiban. (3) A nnd{lcob!
ez ohausi F6n6ks{0 br0lclln van. Erdckl6dni e lorgalmiban. (6) Az llsd 6isral6 5o0torht, az &e.s
t6bbi.l00. (7) Pac$n a apolrtb.n aiv6tanul6k ermn6l tlioC a slrllrlhctyck edme. (E)Av.nd6lEoba
a KinAsi utce 2. e. ahtt taHhat6 X i06nv cad6n 6bb tovri is ludnak bizlosftani.
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Te csak menj haza, vagy dolj
I  le a laktanyiban, elme-
I gyUnk mi helyetted, mer

ugy is bele6lttJk magunkat, hogy
viszsztik a vonatot.

- Nem lehet, majd csak kibi-
rom valahogy. Reggelmajd elme-
gyek orvoshoz. Ha a Dadai6k
megtudnik, hogy ti mentetek el
helye.ttem., nagy telhajtist csin6l-
nanaK Derore, amre rgazan sem-
mi szi iks6g.

A Dadai n6v emlitdse kem6ny
ellen6rvnek bizonyult. Laci bdcsi
gondolkod6ba esett

- Te Jancsil J6l van maradj, de
legalAbb vidd magaddal a Gabit,
jobban mondva majd a Gabivisz
t6ged. Reggel pedig okvetlen(il
ment 0rvosn0z.

N'em sz6lhm, csak helyeselve
b6lintcttam. Jinos bAcsi lassan
fe16m fordult.

- T6nyleg itt maradna a gdpen
mesterem?

- ltt. Szivesen maradok vez6r
0r.

- Na l6tod Jdnos, (1y mAr nyu-
godhbb vagyok, menjetek csak,
maid 6n mindent elrendezek a
felvigyiz6kkal.

Jdnos bAcsi odati l t  a bal oldali
sz6kre, izzadsAgt6l gy0ngyozo
homlokit t0r0lgette, 6n meg az
6r6mra oillantothm.

- M6g van id6 az induldsig
vezOr ur, hozok hamar friss vizetl

-Az j6lesz, menjen csak, most
maga a parancsn0K.

ldokozben megjOtt a vonatve-
zet6, akit Jinos bicsi a vonaha
tessdkelt, - nem kell a gdpre j0n-
ni, ketten vagyunk.

Egy komdromi gyorsfordu16
annyi volt nekem, mint a kerbk
a16 kiszaladni, vagy mintha 6t-
menndk a szomsz6dba, de most
a fele16ss6g terh6t n6gyzetre
emelve dreztem magamon, s eh-
hez mdrt odafigyeldssel, szak6r-
telemmel vezettem. Gondosan
tigyeltem m6g ana is, hogy az
6bers6gi jelz6 a kip16bAlds utAn
t0bbd meg ne szolaljon, ne idege-
sitse a mesteremet. N6ha-n6ha
16 is n6ztem. Nem igen e16ltettem
a besz6det, az is nehezere esett
a beteg vez6remnek.

Mondta Laci bicsi annyira f i-
gyelmes volt, hogy m6g levdltds-
16l is gondoskodott. A 909-es 6r-
kez6skor mAr az Utk0zdbakn6l
vdrta a v6lt6tdrs.

Jdnos bAcsifelAll l  pir misod-
percig elid6z0tt rajtam a tekintete,
majd kezet ny0jtott.

- K0szdn0m mesterem. lsbn
6ldja meg, igen j6 voll hogy itt
maradt velem.

El akart k0szOnni a levilt6i6t6l
is, de 6 maraszhlta.

- M aradion csak JAnos bAcsi a
g6pen, ne'gyalogoljon a v6g6-
nyok, vAlt6k koz0tt, majd a Gabi
megall a ,sotdt vonathl' a frito-
hizn6l a szizlAb0 hid el6tt.

Ebb6l viligosan meg6rtethm,
hogy hvdbbra is az eny6m a kor-
minyker6k. Mir-mdr a nyelve-
men volt, hogy megk6rdezem az
0j vez6remet, hogyan lehet az,
hogy egy Zsigmond lstvan, egy
Csaba Jinos hatdrozottan azt il-
litja, hogy jo mozdonyvezeto, j6
kol16ga az Aranyosi Jinos, vi-
szont masok csak rosszat mon-
danak 16la. Ezen szolgilatom
alapjdn az ut6bbiaknak semmi-

kOppen sem adok igazat. Nem
tudom mi6rl de a k6rd6s elma-
radt.

Kortilbelill egy h6t mtllva hl6l-
kozhm M onda Laci bdcsival, s k6r-
dezb hogyan hlt r6szemr6l az a
bizonyos szolg6lat, hogyan gydz-
tem energiival?

- Konnyed6n kibirtam, semmi
gond nem volt, csak szegOny JA-
nos bicsi ne lett volna beteg.
Nem is evett. Velem etette meg az
enn ival6t, amit hozott.
.. - M 6r j6lvan, taldlkoztam vele.
0r0lt, hogy ott maradtdl mellette,
meg volt veled el6gedve. En is
nyugodtan aludtam azon az 6j-
sza k6 n.

- Laci bAcsil  En nem 6rbm,
sokaknak mi baja van az Aranyosi
Jdnos bdcsival. Azuten a szo196-
lat utan nekem teljessCggel 6rthe-
tetlen, m i6rt nem tudjdk 6t elvisel-
nt .

- Hogy mi6rt? Megmondom
6n Gabi. Az6rt, mert az Aranyosi
J6nos nem tudia elviselni a h(i-
ly6sked6sl a marhiskod6st, a
baromsdgot. Nem t0ri a hangos-
koddst, a letye-petye sz0veg-
el6st, a trehinysdgol Ennyi sok
baj van vele. A Zsigmond Pistf-
nak, Csaba Jancsinak az6rt j6
koll6ga, mert hasonl6ak hozzA,
csak egy kicsit t6bb m6g a t(lrel-
mtik, fiatalabbak. Nekem is j6.bar-
Atom 6s koll6gdm a JAnos. 0 tel-

jes szivvel, 16lekkel, odaad6ssal
mozdonyvezeto, pedig...

Itt hirtelen abbahagyh a besz6-
det, minha azon gondolkodott vol-
na, hogy folyhssa-e, s egy 0jabb
l6legzetv6bl u16n folyhth.

- Pedig a Jancsinak volt egy
iszonyatos, sz0rny0 balesete.
Fiatal mozdonyvezetd volt 6s fia-
tal hdzas ember. Kimondothn
csinos, szdp asszonya voll  de a
Jancsi is jo vdgds0 leg6ny volt.
Nagyon szerett6k egymdst, a
Jancsi jol keresett, boldogan 6l-
tek, nem volt gondjuk.

Amikor a Jancsi a miskolci
gyorsot vitte, d6l k6r0l drkezbk
Hatvanba, s a l,onatnak menet-
rend szerint megdlldsa volt, az

asszonyka mindig vitte az eb6det
a 96phez. Azon a bizonyos napon
is t1gy vol[ de a vonat valami6rt
k6sve orkezett, de k€sve ment,
szaladt az asszony is. Jancsi a
szab6lyoz6 mellett 6s a k6t t0t6 is
a job b oldalon t0re lm etlen0l figyelt
hdtra, vdrt6k a menesztdst. Ekkor
6rt a fiatalasszony a gOphez, k0-
szOnt nekik 6s ny0jtoth felaz 6tel-
hord6t. Az egyik fftd elvette t6le,
s kozben az asszony mondta:

- Jancsik6m, hoztam a ked-
vencedet, meg szerencs6m,
hogy k6sve jottetek, miskeppen
nem 6rtem volna ide, sietek haza.

- Menj csak, semmi gond, 16-
nyeg hogy van eb6d, ezt a "pacit"majd jobban megugraszlom.

A g6p elejdhez €rve m6g inhtt
az asszonyka, Jancsi visszainbtt
neki, majd a szabilyoz6t markolva
tovdbbra is a menesztfsre figyelt.

V6gre meneszhtt a forgalmis-
ta, a Jancsi e16lyes szab6lyz6nyi-
t6s6ra a hatalmas, felhev0ltg6p a
n6gy henger6vel a nagy kerekei-
vel azonnal indult, de m6g egy f6l
fordulatot sem tettek a kaocsolt
kerekek, amikor azt vettdk 6szre,
valamire rement a g6p, - a balol-
dali kerekek ald kerUlt valami, az
egyik f0td abban a pillanatban ki-
n6zett a bal oldalon 6s iiv6ltOtte:
- illjunk meglllilljunk meg, vala-
kit eltitdtt0n klll

Gyorsf6k, a szab6lyoz6 lezir,
ugris a gdpr6la frfitd bal, a Jancsi
a jobb oldalon, de mire megker0l-
te, a fritdk m6r lAtt6k, hogy nincs

ments6g a kerekek osszevagdal-
tdk az ildozatot. a felismerhetet-
ren6egQ.

De nem kellett azon t0nddniilk,
hogy kivolta szerencs6flen. Amikor
a Jancsi a k6t vigdny kOzott meg-
lith az 6blhord6 6sk6t, a szaka-
dozott v6rgs ruhafoszlinyokat -
,lsbnemll Edes kis blesdgem!ll" A
hdrom sziklakem6ny, meglett l6rfi
ott zokogott a masina mellett a
sz6ps6ges ftahlasszony bonal-
mas halAlAn... Rejt6ly,6s az is ma-
rad rirokre, hogy mik6nt is tortf nt a
fag6dia. KihallgaHsok, jegyz6-
k0nyvez6s, az eset rekonstudlisa,
m6r6sek. szemtan0 felkuhtAsa
eredmOnyhlen voll

Hiszen, ha lett volna szemh-
nri, akkor t6n a baleset sem t6r-
t6nt volna meg I Athl a pillanatt6l,
amikor mir a Jancsi, 6s az egyik
f0t6 nem litta az asszonyt, a sza-
bdlyoz6 16nyitf sdig volt annyi id6,
hogy kdnyelmesen hdromszor,
kiss6 sietve n6gyszer is el lehet
hagyni az 0rszelvdnyl Feltdtelez-
tOk, hogy az asszonyka megbot
lott, elesett a g6p e16tt 6s (gy
megtitdtte magdt, se telkelni, se
kiabAlni nem tudott.

Akirhogy is t0rtont, megtortent
a gy6szos baleset! Ut6lag sokan
igen okosak tudtak lenni, de csak
ut6lag. A hirom embert mardos-
ta, tf pte az onvdd, f6leg a figye-
lesre beosztott frit6t, de 6t sem
lehetetthib6ztatni. Nem irja e16 az
utasit6s, hogy oda kell ragadni a
96p oldal6hoz...

Sze96ny iancsinak nem volt
e169 fdjdalma, bdnata, kinz6 gy6-
sza, legal6bbis 0gy gondoltAk a
hlilye rend6rnyomoz6k, m69 rd
akartdk vanapi a szAnd6koss6g
b0nt6ny6t... Es bizony, alig lehe-
tett tisztdzni, olyan piszokul, alja-
sul cs0rt6k-csavartAk a dolgot.

A Jancsi szinh belerokkanl be-
hge letta trag6didnak. Sokdig nem
is utazotll M 69is, a mozdonyszere-
bh. a hivatAs szerehte visszahoz-
h a pdlydra, az6h is nagyszer0
mozdonyvezetdl Ezek utAn senki
nem csoddlkozzon, hogy nincs
kedve hUly0lni - boh6ckodni, nincs'rnydre a link6cisAgl

Gabikdm. Az Aranyos JAnos
nagyon megv6logatja, hogy kivel
6l l  sz6ba, a tobbivel meg nem
foglalkozik, mint jiratiik a szdju-
lGt.

Ezulin a legnagyobb tisztelet-
tel n6ztem az 0reg vez6ne Ara-
nyos JCnos bAcsira, 6s gondolok
ra ma rst

Ko116gAim, ne haragudjatok,
most m69sem szAllok hl a 406-os
masin6jdra, majd a kOveil<ezd ir6-
som ban.
Hegyeshalom, 1 997. mArcius 20.

(v6ge)

Czotter Gdbor:*

A KADET
(lV.r6sz)

' 
Az 6n6let-slbesz6l6s szerz6ie mozdonyvezet6
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n nagy horgAszok dsszejcittek 1997. m6jus 27€n, Balatonakaliban.
AHajnalban indultunk, h6rve az 6llom6sra, k6t koll6ga illt a vonat
mellett. Nagy t6ska, egy6b holmik, bottart6, sz6val minden volt n5luk.
Csak n6ztem, mi minden kell a horgAszathoz. Kiss6
elszontyolodva szAlltunk vonaha, tcibben ig6rkeztek,
de csak ennyien voltunk az indul6skor. Tapolc6ra 8
6ra korLil 6rttink, ekkor mir nagy zsivaj, viccel6d6sek
voltak a kocsiban, a tcibbi l0t6hazb6l is 6rkeztek
koll6gAk.

Akaliban tizen6ten sz6lltunk le. 6s lizen vartak ben-
nrinket a sz6kesfeh6rvAri oldalr6l, akik szint6n a versenyre jcittek.
MQ7 a soproniak nem 6rkeztek meg, kicsit k5slek, de a reggelit
mindenh j6izfien elfogyasztotta egy kis c6lz6vizzel egyritt. H6rom-
negyed tizenkett6kor indult a verseny, egy bottal, j6 kedwel, 6s
remeg6 halakkal (eztavizen lAttuk: a nagy hull6mzirs mutatta)! HArom
kem6ny 6ra koncentrfilirs a Balaton, a c6lz6viz, s a halak mellett. Egy
id6 utAn a c6lz6viz, a koncentrAlirs, valamint a halak is fogytak a
Balatonb6l. A verseny v6g6n, eb6d kcizben volt az eredm6nyhirdet6s,
sz6kesfeh6rvAri koll6g6nk adta 6t a dijakat:

1. GombAs Tam6s (Sopron) 4,85 kg ponty (1 db!) (megn6ztrik, nem
fagyasztou volt),
2. SzAsz G6bor (Celldtim<ilk) 2,70 kg,

3. Fitos Mih6ly (Sz.feh6rvAr 2,55 kg,
4. Szek6r J6zset (Zalaegerszeg) 1,15 l<g,
5. Tak6cs lstv5n (Iapolca) 0,80 kg,
6. F0r6sz Attila (Pusztaszabolcs) 0,78 kg,
7. Sirkcizi lmre (Iapolca) 0,65 kg,
8. Fa Jen6 (Sz.feh6rv6r) 0,07 kg.
Eb6d ut6n bekcisz<intritt a juhAsz-betegs6g - csak

piran mentek vissza horg6szni, ink6bb halpucol6 verseny folyt, de itt
nem hirdetttink gy6ztest. A d6lut6n j6kedv6 besz6lget6ssel telt, a s0li
hal illata csalogatta az embereket az asztal k<ir6. Sajnos a vonat-
kcizleked6s miaft 18 6s 1 9 6ra kcinil kellett elindulni hazafel6. Jobb6ra
horkol6s 6vezte a kem6ny horgiszcsapatot haz6ig.

,,Kosz a meghiv6st P6ter, 6s kcisz, tapolcai sr6cok. J6 volt, jciv6re is
jcivtink, csak t<ibb halat tegyetek a Balatonba."

HoruAth Gydrgy

Jet6k 64 mez6n
M6jus 31. - jUnius 1. koz6tt TAhonyban megrendezesre
keruft jubileumi egyeni sakkversenyen szakszeNeze-
tunket 3 f6 k6pviselte. Hajnal Andr6s, Talpas J6zsef,
Kelemen Gy6rgy.

A ve rse nyt 9 f ord u l6s sv6jc i re ndsze rlce n bonyol itott6k
le, m6rk6z6senk6nt 30-30 perc gondolkodisi id6vel. A
sorohst szamit6gep v6gezte. lgy reklam6ci6k nem
fordulhattak el6, V6g0l 57 versenyz6 0lt asztalhoz az
orszag minden taj6r6l.

A szlnvonal'a jellemz6 volt, a mez6ny rendkfvul er6s.
A versenyz6k 75o/"-6nak 616 pontsz6ma volt. A legma-
gasabb 616 pontsz6m0 j6t6kosnak 2300 616 pontja voft
6s ,,csak" 6. lett. 6 f6nek volt 2200 f6l6tt 6s tov6bbi 12
j6t6kosnak 2000 f6l6tt az eW pontja. A jAt6kosok k6z0l
tobben NB-s bajnoks6gokban rendszeresen j6tszanak.
Pl. az NB-l B-s T6rekv6s csapat6b6l 7-en voltak. De
voltak NB ll-es j6t6kosok is. (Tiszavasviri, Debrecen,
Edel6ny, Sz6kesfeh6rv6r, Ujsz6sz, F0zesabony) Koz0-
l0nk csak Kelemen Gyorgynek van 616 pontszAma:
2045, €s ezzel a 14. helyre rangsoroltak az er6sorrend-
ben.

Av6geredm6ny sportszerfi keretek 6s nagy k[izdelem
uten ahkutt ki. V6geredm6ny:
Hely N6v
1. V6raljai L
2. Moln6r L.
3 .  Ha lmiS.

teljesitm6ny. T6bb sz6p gy6zelmet is aratott. Pl. Per6 J.
(2150) ellen.

Kelemen Gy.l Eredm€nye, helyezese j6. Buch 6rt6ke-
l6se a mez6nyben a legmagasabb. Kis szerencsevel
dobog6s is lehetett volna. (V6raljai l. ellen id6zavadcan
egyenl6 6ll6sban tisztet nezett el.)

J6 hangulat0, sportszer0 verseny volt. Lebonyolates,
rendezes minden ig6nyt kiel€gftett.

Szolg. hely
T6rekv6s
Budapest
Debrecen

Buch.
51 ,5
49,5
49,3
46,5
53,-
52,5
38,5
43,-

pont
7,5
7,5
7,-
7,-

5. Kelemen Gy. MOSZ 6,5
4. Bartha L, ZAhony

6. Vincze l.
U. HajnalA,
46. Talpas J.

Torekv6s 6.5
MOSZ 4,5
MOSZ 3.-

Ezek ismeret6ben a helyez6seink 6s pontszAmaink
re6lisnak mondhat6, b6r kis szerencs6vel (kevesebb
balszerencsEvel) el6bb is v6gezhett0nk volna.

Egy6nileg 6rt6kelve: Talpas J. balszerencsdsen ver-
senyzett. T6bb nyer6 6ll6st rontott el. Ellenfelei k6z6tt
t6bb NB ll-es j6t6kos is volt. Ezt magas bucholz 6ft6ke-
l6se mutatja.

Hajnal A.: Er6s mez6nyben 50%-os eredmenye j6

Kelemen-Talpas

JAVASUT
a M0SZ-Kupa

selejtaf rend szer md d as frdsdra
Aiavaslat lenyege, hogy a jelenlegj ter0leli efuen l6hehozoti csopor.
tok helyett sorsol6s 0tirin vele{brszer6en kjalakibtt csoporbkban
brtenFn a seleitez6 lebonyolit5sa. Az #26 wben lozepd6nt6be
jutrtt aapatok kiemelds6vel az edd$vel evonos sz6m! csoporbt
hozzur* l6tre. A benevezett csapatok sorsoldssal ker0lnek csoport
j*ba. Csoportor*ent egy- vagy ke{ csapat kepviselti (UgcsoporlF)
egyeztetds ut6n megrendez egy-egy fordul6t. Tapasdahbink ve
rint, ha van ket p6lya akkor egy-egy brdul6 2 nap alatt sim6n
lemehet. Adolog el6nye 6s h6t6rrya, frogy esefleg az orv6g mAsk
v6gebe lehet ftell) utazri. Mivd a dolog nem csak a bcir6l v6l (bar
n6ha nv6res'kfudelmeket l6thatur*), i5 alkalorn lenrn a bldrajzilag
6s esetleg m6s szempontb6l egymSst6l ntAvol 6116', egym6st nem
igaz6n ivna6 tagcsoporbh koll6gakosszeisrnerkecldnf re. Egy-egy
ilyen brdul6 ii *buli'-nak is felbghat6. A dobg tarreszebn6l bgva
a sorsol6s tettehet6en nem ugyanazokat a csapatokat hozn6 egy
aoporba ninden 6vben, lgy v6llozalos, szines brdul6h igazsago
sabb aedmenyek sz0le{hetnenek. (Eleg csak ana gondolri, hogy a
jelenleg 

"ter0leli" 
mportok a&iszonyai t6bbe-kw6sb6 kiahkulhh

egy€gy teriletr6l vinte hizios, hogy melyfl( csapd jd tov6bb.)
Ter0letrd<6n az 6tlei 6lhklban nagy lebz6starabtl determdszete
sen megval6sibri akkor 6rdemes, ha az 6rintettek 6b@e el.
bgadia. K&ilh hogy pvaslatur*at a Mozdonyvezet6k kpliban
tegy4t kdzz6, lgy ninde*i mqismaheti, reagalhat 16 (lar6lbar,
telebnon, 0gyviv6ie 0l*ln stb.).

Remeljit< javaslatur* kedvez6 bgadtat6sra tal6rl, hiszen ugy
6rezz0k senki sern kerulne emidt hdt6nyba.

Szeged Vonlat6d F6ndkseg hgcsoport ner6b€n
ErddyiZoltdn
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Tudjuk, hany 6ra van?
A k6lcsdn vett cimatattirovatb1l tdthatjuk, el6f ordulMI6ra, minusz 6ra egyarLnt. Asz6r&Ast ndmiklpp csillapitanilehetne. Hogyan?
Ita az esetlegeen fetmrAM fiMrdt nem hagynAnk 50%-os p6tl6kkal kifizetve egpzef s mindenkorra l.etudn!, hanem szabadiddben
kdrndnk a mgv1ltdsd| akkor bel6that6 id6n belul mgsztnhetrc a minusz 6raf ogaltm! Mivela mgv6lt6scnk a p6tl6kra vonatkozik,
nem is nagy 6nt kell ,,fizetni" 6rte.
Pdlddul: 10 6n Mlnunka alapdija 4000 Ft, 50% p6tl6k 2000 Ft, kifintve iisszesen 6000 Ft.
Szabadiddvel mgvdltva: 400A ft + a kovetkezf h6napban 10 6ra szabadidd Tdvoll1ti dfjjal elszdmolw. Ez alatt az jdd alatt
term1szetesen DA-GEIK egy otyan kottdga, afine* rmiiutAinen nemtetlesulne a kdtelezf 6iija, vagy mds esetben ThL1MZIK (anit
termdszetesen 6 is szabadirl6vel fog mgv6ltani). E a dolog akkor is tgy mfikddik, ha a ttll6n az orszdg egyik vdg€ben, a mfnusz 6ra
pedig a ndsikhn keletkezik, legfeljebb ndmi feladatdtcsoportosltdst igAnyel. Akit ez a rdvld ffii6k-ozt?t6_ nen gy6zdt-t !Fg,- az'tanulm1nyoza, 

hogyan tiltakozik a munkdltatd e nfrdszer alkalnnzhn ellen: kQzel46bbal. 1. &en1lyfrWi f6oszt6ly Qy 46;29n9!7.
Sz.ig. LllSsfoglal\i (Bajnai), 2. GepeszetiSzakigazgat6sag Gy85/60/1997. C&'lW.O. (SzflcsL), 3. 1851/1997 Parancskiinlui rendelet.
Ezen dokumntunnk 6nnnguk6ft beszdlnek. TermEsntesen eredrEny cxk akkor szulethet, ha mgfelel6 szdmban alkalnnzz1k ezt
a nrtdszert. J6 pr1bdia leftet a szolidaritdsnak. Vagyfil6rdzuk el gyernnkeink nwnkahelyet?! EZ.

Tudiuk h6ny ora van!
Mozdonwezet6i l6tszdm 6s szolgdlati ora, 1997. 6v 5. ho 22 munkanap

Szolgilati Atto- Szolg. Kifizetett Kot. rira
hely mdny 6ra tfl6ra;'6ra

Szolgdlati Atto- Szolg. Kifizetett K6t. tira
hely mAny 6ra t0l6ra,;'6ra

8p. Ferencv. 347 50 780 1 064 4 '168

1 7 1  4 0
Szesed 117 16 613 768 3 160

1 6 6 8 0

Bp. Eszaki 245 34 338 789 0 160
1 6 2 4 0

B6k6scsaba 172 23 400 1 044 0 160
1 6 8 7 0

Szofnok 301 41 680 282 2 1U
1 6 4 1 0

Kiskunhalas 101 14n4 342 0 160
1 6 3 4 0

Sz.fehdrvir 339 47 080 244 2 168
1 7 0 1 0

Szenles nT 34217 2 886 0 160
174 15 0

Bo.06li 40 6244 389 1 160
171 11 0

Vdsztd 56 7 n1 46 6
1 5 8 1 0

160

Gy6r m1 35 445 311 0 152
1 5 1 1 0

P6cs 239 33 176 1 3&f 0 160
1 6 6 7 0

B.gyarmat 61 8963 0 0 160
1 5 8 0 0

Dombr5v{r 247 34 626 1 528 168 160
1 6 5 7 1

Hatvan 130 17 066 6 0 160
't55 0 0

Nagylanizsa 192 25280 3n 3m 160
1 5 5 2 2

Bp.Nyugati 5 730 2 0 162
1 5 2 0 0

Szombathely 209 26927 94 0 160
1 5 4 1 0

Miskolc 525 70 549 856 1n 168
1 6 8 2 0

Celldomolk 190 25158 68 n 1&l
1 6 0 0 0

Debrecen fi2 47 729 716 n 160
1 6 0 2 0

Tapolca 88 11734 119 n 160
1 5 7 2 0

Nyiregyhdza 230 30 893 1 123 1
1 6 6 6 0

160 Zalaegerszeg 93 12073 0 136 160
1 5 1 0 2

Zdhony 153 18 175 69 0 152
1 5 0 1 0

Hdl6zat 4 928 674 390 14 430 806 162
1 6 3 3 0
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