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Koztisena stabilMAV-6rt
irta: T6mpelshr6n,a MAVRt. lgazgat5s6g6nakelntike
sz6munkra
a
Szeretn6m
el6rni,frogya lulailornsl6bb6vregaranldlfa
lappfek6rta MAV-vd
A tizalomidl6tldtornabban,fngya rmzdonyvezel6k
azi,frogya vil6gosan
Ezekk6z6tt
is els6sorban
alapfelt6teleit.
liszt6banrragpkannakgeztus6rt6k6vel gazdAkodds
lepcsdalc r6zeteimkifejt6sere.
jel6lvea vas0tiptilyafelleszt6shez
6s a szem6lysz6llitdshoz
logy a ki legyenek
lehelemnreg.Remdem,
is,hogyezt6ppa vawhs napiszAmban
kellluttatnunk
a
kormdnyzali
o6lok.Ezenbehilnyugv6ponka
pifhgazed,
kapcsol6d6
azegyikeszkdzeleszastalil
m6don
kezdet6lveszil6z6llitr*,
amiily
vit6kaloly rn6don,
riib6l6s 0ib6lfell6ngol6
kapcsolatos,
mell6kvonalakkal
iilAVmegteremt6s6nek.
'/as'lttirsasigur*.
a gazd6lloddsi
az6ssztdrsadalmi,
a t6rsfufejleszt6si,
A validis6vd ahtl frogy6sszehangoljuk
Vihare6v€kettudfntmagarn6gott
gazdasi1j
kfrnyezet' szemponlokal.
arnegahzotl
alasuhs*gnagyr&zeb belitta:
6,ltehel5en
be,sok
nemfejez6d6tl
abb6lt[tkot,hogya MAVdhlakildsa
a r6gebii
l,lemejruilhatok
fennhrtSsa,
€l kellszalGdri
benill6zi6a kordbtiv6lhlatiszenazel
terh. Segib6get
a
hidnpkfelsz6moldsa
gazdekod6d
kellaz6hs a lenniwl6a foV6gazddlkod6si
a lr,lAVol.
lgamdnur*
c6dd6l,0jpalyirakellvezqtyeki
csakalikorkaprk, hasaiAt
tev*erys6get, korm6nyt6l
kapunhde tizalmata ldrsadaloml6l
kelldllihntr*a kereskedelni
k6E6pponha
ftvanhcirersenyhez,
m6rmiiskihozt*a legl6bbet.
rmzg6steret
6s forrAsairkb6l,
munk6r*b6l
kellkiitblntir*a nirdennapi
szAmihisoklal
uzerngazdasigcsi(i
is 6rz6kelhelt6k:
tumegnyilalkoz6sai4b6l
ehhki6s{ert.
Els6,MAV-val
kapcsolatos
bernrnfeiezheb
megkClk0d6n0*ipndokodisrn6du*sotn
proga MAVstabilizdl6snak
vez6rigzgaltri6nakdat6banvagyokannak,hogye program,
a tdrsasdg
rnpr6lnapal6rlen6megoHdsa
Efeladabk
6sza munkab6ke
n6lktll.Ennek6rdek6ben
dolgoz6ld€l ramja,megval6sithalallan
a rrelikegyritlm0kc,6
az 6t Enngabvezel6l*el,
ir6nyitrisdval,
kidolgoz6sdt,
amelynek
egyik
t6n<izni
logomegyolyanhum6npolitika
tdrtenik.
a na6it4yekbe
val6bele- c6lla,hogyaz 6lelp6lyaa dolgoz6szdpdrais lervezhet6legyen.
vezetett
igazgtlsignaknemfeladata
fu dltalam
bizom
k6sz6nt6m
a MAVminden
dolgoz6jAt,
Mikdzben
a vasutasnapon
trogyel6tii*: ne 6vr6l-6vre,
$t
sz6l6s.l.lek|r* azonkell murlrdkodnunh
dszl6n6z
gzd{kodid felt6telek
tegyekmegval6sihatathnn6abban,hogya k6zos6rdeka iiv6benegy0llescselekv6sre
lfnapa v6ltoz6
fr6napr6l
munkdltat6t
6smunkav6llal6t
egyar6nt.
stralegliir*at.
a m6goly
itl dtgordolt

Ezalatt6rtem
nemmeg- tipusfmegdllapoddsokra.
tev6kenys6g
lettUnk
egy6wel,is- tottkozszolgdlati
I sm6tid6sebbek
javftdsdt,
vi{ltd- a munkakortilm6nyek
ajogszavezet6k
felel6teljesitds6tkovet6en,
I mdtjriliusvan,6siSm6tVASUTASNAP.
utas[t6sok
harmoniz6ci6jrit,
az
is
sor
kertll.
biilyok,
a
MOSZ
ez
sdra
hiven
I Hagyomdnyainkhoz
munkav6gz6s
felt6teleinek
szlogen,
hogy eg6szs6ges
k6tAztmondjaa vasutas
is (jtllius6-6nKiskunhalason)
6vben
jelent6s
javulds6t.
Ehhez
azonban
azis
a vez6rigazgat6k,,{tfutdsi"
szervezds6vel
tinnepeltec6g0nkn6l
naposprogram
dltalolyan,
a vasutas
Azeztkovet6h6tenktildnboz6 idejekett6,kett66sf6l6v.Vanis benne kell,hogyvezet6ink
e napot.
lal6kdltalbefoly6sol
hat6tervekertiltkinevez6sre
6j munkavdl
helyeken
6skoz- valami.A napokbary
szolgdlati
helyszineken,
pontirendezv6nyeken
tenni.s ha kella
a MAVRt.6l6reSiposlsf ket kellaz asztalra
tortdnik
a vasuta- vezdr-igazgat6
kozleked6si
t6rcdval
meg6rtetDevdltdstortdntaz pdnz0gyi,
megtartdsa.
vdnszem6ly6ben.
napjdnak
sokszakmai
amely
a realitdsoktalanem elnokiposzton
is.Az lgazgat6sdg
fj el- ni6selfogadtatni,
ezek
arendezvdnyek
Term&zetesen
a lehet6legkisebb
hogymi, akik nokeTompelstv6n0r, aki a p6nz0gy jdn megalapozott,
csakazta c6ltszolg6ljrik,
kills6befolydsol6
t6nyez6k
moker0ltebbea tiszts6gbe.
m€rt6k0
az i{llamvasutakat
v6- tenilet6r6l
munkahelyUnkk6nt
Nemj6 ez a sokszem6lyi
vdltoziis. tivdljdk,
s ezekavildgosc6lokvalamennyi
tinnepeljtik,
de
onnonmagunkat
lasztottuk
a vasutasel6tt koz6rthet6,
emdszthet6
6hatatlan
velej6r6ja
a ki- Mindenvdltozds
a bardti,szaknaiosszejoveteleken,
megjelenjenek.
vezet6
0jabbelk6pzeldseinek
m6don
szempnt
avas- kinevezett
t6lfontos
kapcsol6ddson
AztkMnjuk,hogyvasiltunk,
azeur6lakossdgi
korbentort6n6
0ti kozleked6s
paiintegrdci6s
folyamatban
figyvegyen
avasft
6sn6pszerfisit6se,
megismertet6se
r6szt,
0gykapqsol6djon,
hogya nemt(l
helyre6l
littdsa.
tekint6lydnek
messzijov6ben
a hat6rok
n6lktili
Eur6pdis lehet6sdget
adegy
Visszatekintdsre
vasutas,
a magyar
mozMi is tort6ntegy6valatt? megval6sitdsa.
ilyenesem6ny.
A kordbban
megkritott bana magyar
va- megdllapoddsok
nyugat-eur6pai
tdrsaihoz
ism6taz,hogysokvasutas,
A viilasz
tovdbb
6lnek,
azta felek donyvezet6,
jovelegyen
komoly
vdltozdsokkolcsonosen
elismert
munkdj6n,
6let6ben
sutascsaldd
tiszteletben
tartva
betartj6k. kozelitve
gondolok Mozdonyvezet6ink
delmiviszonyain,
6letfelt6telein,
munkabe,mindenekel6tt
kovetkeztek
szempontj6b6l
konilm6nyein
kereszttil.
arra,hogytovdbbfolytaza raciondldsiezek
legfontosabb
elemei,
alEtszdmle6pip6tl6- Ehhez
kMnokm6gmindigsoker6t,
amelytobbmunkakrirt
6rint6en t6sekelkenil6se,
folyamat,
a munkab6rek,
jutalmak
6skitartdst
valamennyi
munhogya vdllalat- kok,6s a vasutasnapi
mamdrazteredm6nyezi,
foly6sf- egdszsdget
a vasft vezet6inek,
6s
kft.-k,rt.-kmunka- tdsa.Eddigmindezekkel
16llevdlt,levdlasztott
nemvoltfenn- katdrsamnak,
figyelemmel
mozvdllal6i
lettek.
Szeretn6m
hinniaztis,hogyeb- megktilonboztetett
akadds.
hogymi- benaz6vbenf6 vonalaiban
annak,
lsm6ttan0ilehettUnk
befejez6dik
a donyvezet6inknek.
jdr a nemmeg- UAVatatat<itasa.
lyenkovetkezmdnyekkel
Nyugodtabb
l6bkorben,
SiposJ6zsef
tizletiterv,hogyegyolyan,az tribbodafigyel6ssel,
alapozott
tobbid6jut a szakad6forintjaib6l
istdmoga- maik6rd6sek
M0SZ-elnok
dllampolgdrok
egyeztet6s6re,
s az ilyen
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21.
lll. AlE-kongresszus,1997..iunius
Konigswinter- Thomasberg

rendszeres
a360km/6rasebess6gtl
megindul
Franciaorszigban
meg deriividesen
rendezte
centrumdban
k€pzdsi
Sztivets6g
Kdzszolg6lati
AzALEa N6met
600-1000km
tartominyokkal
a sebessdgi
ezekkel
A vasutak
megtartotta kdzleked6s.
naponazelntiks€g
A megel6z6
kongresvus6t.
soronkiivelkez6
a LondonEztigazolla
ktizleked6ssel.
v{ltaka 169i
tovibb{m6do- tivolsigonversenyk6pessd
ii16s
azelrdz6
ii16#t,amelyjrlv6hagyta
rendes
iegyzdkdnyv6t,
gyorsvas0t,
iddkfigyelembev6tel6vel
amelyaziisszes
Pdrizs
kiiziittkijzleked6
6rint6en.
el6azALEalapszab6ly6t
kdszftett
sft6javaslatokat
szemben
avas0tlav6ra.
kiizleked€ssel
id6tveuig6nybe
a169i
riividebb
azEUillet6kes immdr
DiegoGiordanoielii16s6t
t6mogatta
egyhangrian
Azelndks€g
tovAbbikihiv6stielenta kiiztisfeiszemponti6b6l
A versenyk6pessdg
d6sibhottsdg6ba.
kiizleke
azegyesvonala, hogyegyesorv6gokkiizdttnemegys6ges
6llitfeln6gyorsz6g leszt6sben
andl,hogyazALEmunkabizottsigot
Diint6ssziilelett
technikai
egyiklegnehezebb
megoldand6
- cDL,VSLF,SMA,MOSZ- szakszeryezeteinek
Ezaitiv6ben
akikazEUFeh6r 16vekenergiaell6tisa.
elniikeib6l,
qmgly_q kihivds.
az ALEkiiziis6ll6sloglal6sAl,
Ktinwealapi6nmegfogalmazdk
fdtitkdr
(Fi.iggetlen
Uni6ia)
Szakszervezetek
Eur6pai
a GESI
a kiiziiss6gi 3. l&eSchd/l,
fogjatartalmazni
elv6rdsait
mozdonyvezet6inek
vasutak
eu16pai
partneruerep616laz
EU-ban,
apluralizmus
aCESI
szrjlt
el6ad6siban
4{. ktiziitt asszonya
1997.veptember
Eza munkabizottsdg
szemben.
aiinl6sokkal
gzdasigiamia megv6ltozott
azrlikihlvisokr6l,
k6rd6seir6l,
s mindzokr6l
ill6sezik.
Mil{n6ban
elStt6ll'
a nemzeti6s sziivet#giszakszervezetek
amelyet
a SzerbMozdony- szoci{liskiirnyezetben
az6szisorosiil€s6r6l,
hat6rozott
Azelniiks€g
magasmunkan6lk[ili
tapasztalhat6
azEur6pa-verte
nagykihivds
Vrian' Rendkiviil
26jgBelgrddban,
1997.
oh6ber23-t6l
rendez
Szakszerveze'r
vezet5k
a tiibb szoci{lis626teremt6se,
rli munkahelyek
ardnyvisszavodt6sa,
skaBonj6n.
(Azelhangzott
el6folyarnatok
v6grehait6sa.
(M0SZ) kenys6get
klv6n6privatiz6citis
(SMA),
SiposJtizsef
elniik,DiegoGiordano
l'rhell(GDL)
Man{ied
folyamatosan
kdziiliiik.)
kiivetkez6
lapszimainkban
Sziivets6g
v6k- adisokteliesanyagdt
Ktizvolg6lati
a N6met
Bonnban,
r€szv6bl6vel
AlE-alelniikiik
munkamegkezdte
utin a lll. ALE-kongresszus
elhangzdsa
Azel6adAsok
s kifepzt6k
a
feladatair6l,
volta ALEll l. kongrcSszusa
sait6t6i6koztat6
h6z6ban
kapcsolatos
etuArisaikat. iil6s6t.
szlldonemtgessEggel
kiizitttisz6llit6si
vasut-kiizut
pontoka napirendi
hatdrozat
sziiletett
kiivet6en
regivtr6l6sit
A kiildtittek
ALE-ban
bettittdtt
szakszervezet
a ZZM(lengyel)
megvitatta
Azelniiks6g
folytat6uemdlyek.
aziil€slevezet6s6t
keriiltek
k6pvisel6i 16l,maidmegvdlavtisra
mozdonyvezetdk
ki,hogyalengyel
felezte
s sainilkozdsit
helyzet6t,
(GDL),
tagiai
Apadula
azelniiks€g
Fuhrmann
elndke:
Heinz
Azili6slevezet6
eiiletettan6l,hogyz ALEelnijke
Hatirozat
isni€tnemliittekelz 0l6sre.
(VSLF)
lettek.
Nezosi
6sHerbert
elntik6vel Agostino
megv6lavtott
a ZZMrlionnan
tArgyaldsokat
egyeztet6
-Az (SMA)
folytasson
DiegoGiordano,
Manfred
Schell,
tev6kenysig6r6i
ALE'
elniiks6g6nek
0nal.
JanZaborowsky
jogosultkiildijttje6rkezetl. Sipos
adtaksz6mot.
36 szavzatra
9 tagorsz6g
'FritJ6zsef*
A kongresvusra
pdnztirosa
6ll6s6r6l,
(VSLF)
a p6nzt6r
beszdmolt
Schneider
tagorvigokis.Azegyes
ielenlegi
4 f6sdeleg6ci6ia
MegfigyelSk6nt
ielenvoltLitvdnia
(GDL)p6nzt6rvizsg6l6k
tettek
(SMA)6s0skarKrieger
Lorenzetti
a kongresszusimaldSergio
helyet
100f6 foglalt
egyiitt,
mintegy
b6l6rkiz6vend6gekkel
jelentdst
beszimovettea p6nziigyi
tudom6sul
A kongresszus
avizsg6latr6l.
teremben.
Szavaz6srat6t.
a magyarszineket.
14 f6velk6pviselte
A M0SZ-deleg6ci6
Az ALEkor6bbi
megvilasztisa.
Szil6rd. Eztkiivethaz ALEtivts6gvisel6inek
Horv6th
lmre,Diirnyei
lll6sJ6nos,
SiposJ6zsef,
ktildiittek
iososult
'tri6ghtuott
megllabbn6gy6vrea kongresvus.
vllasztotta
Talpas
J6zsef, vezet6it
Apav6ri
J6zsef,
J6nos,
dr,Borsik
16sztvevdk:
vend6g
A nyelvi ElnM,ManfredSchell(GDL)
Andris,Asb6thL6szltl.
Csernyu
HorvithGyiirgy,
Kisi Leszl6,
(SMA)
A AfefniikDiegoGiordano
J6nosseg6dkezett.
Ldszl66s Auguszt
Husz6r
6thidal6s6ban
neh6zs6gek
J6aef (MOSZJ
vezet6ie. Afeln6kSipos
lldik6,a MOSZiogszolg6latAnak
taglavolt dr.Vagaday
delegdci6
FritzSchneider (YSLF)
hangzott P6nzt6rus:
h6romel6ad6s
ktivet6en
megnyit6jit
kongresvusi
SchCll
Manired
egym6dosit6sokkal
A kiildiittekaz ALEalapvab6lyita beterlesztett
el.
kdziilitik.)
(Azrlialapszabilyt
lapszimainkban
kiivetkez6
elfogadtik.
l6orvosa
sz6lt hang0lag
vezet6
Vasutak
Brhkoll, a N6metSziivets6gi
1. Dr.Harlis
kertittelfogad6sra.
hdromhat6rozat
belejezr6
vakaszdban
A kongresszus
hatirokr6l'
6s pszichol6giai
6rint6fiziol6giai
uokr,6la mozdonyvezet6ket
megteremt6s6rrSl.
versenysemlegessdg6nek
vasitkiizleked6s
1.Azeur6pai
szolmiatt6rika mozdonyon
kiiriilmdnyek
technikai
amelya megviltozott
CESI,azegyesnemzeti
EUfelel6sbizottsSga,
megkapjlk:
abbanreilett,hogy.a (A hat6rozatot
fr6ldnyege
gdlatbtv6gz6munkat6rsakat.
Mondand6ia
r!sktizleked6si
t6rc6i.)
kormAnyfr6i
m6rt6- kormdnyok
ugyanolyan
nemkisdrte
feildd6st-feileszt6st
technikai
iobban6sszerrl
bevezetett
Ugynevezett
a Szlov6ki6ban
a szlovikkorm6nyn6l
meg2, Tiltakozds
cstikkenl6
terhe16seit
6letkairiilmdnyeitiavit6,
kfi,a mozdonyszem6lyzet
alkalmazdsa
ellen.
szakszervezeti
120-astiirv6ny(korl6tozott
iogositvinyok)
kimunk6l6sa.
olddsok
pluralizmus
megs6rt6se
a szakszervezeti
a szerbkormdnyn6l
szervezetei 3. Tiltakoz6s
vasftikiizleked6s
anagysebessdg0
2. Dr.lng.EhuhanlJdnisi,
felazels6japdnnagysebess6g0ellen.
k6pekkel
v5zolta
vetftett
vezet6le
egys6g€nek
feiez6dtitt
eln6kzdrszavdval
ut6nManfred
Schell
elfogad6sa
azelmilltdvekben. A hatdrozatok
feileszt6seit
{llitisit6lelteltid6szak
foroalomba
vo'nat
azALElll. kongresvusa.
sziivets6giink,
vona- beeur6pai
allitottnagysebessogU
adottazegyesorszigokrendszerbe
Attekint6si
' tu e16ad6s
acikkv6snolvashat6l
h6l6zat
ki6pft6s6r6l.
vasrlti
nagysebess6g0
azeur6pai
tair6l,
siposJ6zsef
k6zlekednek,
250-300km/6rakijzijttisebessdggel
avonatok
Ezek
ielenleg

lll. kongrxszusiln
a ALE
Jdzsdhozdszdldsa
$rpos
-F

Tilr/ail fongrasr;us,ldflitn*, kdYesYaflSehk!
szeretni|srtnot adni
megvitatdsakor
Azelnd|s|g tevdkenysdgdnek
t|rcigbenmilyen
arr1lis - nint azegyikalelnok-, hogya kelet-eur6pai
munkAtvCgntta szdve6eg.
tette
alapszabily-mddosifts
vEgrehaltott
Az AIE ll. kongresszusdn
lehetdv|,hogyaz elndknunkeftt egynesodikszemelyis segitse,f6
hozcsatIakozottkeIet-eur6pai tagszerueze'
tevEkenysdge pedig az ALEtek nu nkil6nakkoordini lAsa.
valamint
anyagi
adtalehet6sdgek,
Azelnilt nigy 6vbenazalapszabily
mozgisterilnk f igyeIenbevEteI6veI igyekeztem eIeget tenni megbizatill6zi'
folytattunkMagyarorcrtgon.
somnak.TObbfontosmegbeszdlist
tal6lkoz6t
gazd|i voltunkaz ALEmozdonyvezet1i
munkacsoportlAnak,
inek.
rvezete
szaksze
az ALEkelet-eur6pai
rendeztilnk
a bober,a
a szlovek,
lobbalkalonmaltartottun|sakmainegbeszE16st
sarb saksnnnotek veot6iwl,s bir lelenlegrcn azAIEtaglai,nPgilny0ltuftam
is.Segitsiget
a rom6nmozdonywntfikkel
lapdAsainkvannak
el1nndit1sban,saknai
felv|telAnek
a botgdr6sserb szaksnruezetek
hMlkozdkattartottunk&6fitban, BelgridMn,Pononyban.
Megydzddlsen,hogya *6vetsdgimunkanellett a kAbHalUkapcso
n tal6lnt6ink egyntssaI t6ft6ndk6'zvetle
tatoknegtercntdse,mozdonyve
ilyenfmtosfeladat.Manfir nikdd6keretettercntettiink
kods legalAbb
a szerb,a
cserehdilesere,
kdlcsdniis
Esnagyarmodonyvezet6k
szlovek
ron6nis a nugyarmodonyvent6krendsaresen ism'tl6ddk6frssNft rcndezrinyeirc.
6s
a mannhelnl
negAllapoddst
Mhhnyhetekdtdttilnkegyiittn0kdddsl

onyvezetdi k6zdtt.llati rmenti f0t6h6zaink
a Budapest erencvl rosmozd
kap6stagslgatdbbhelyenrendsnres6sgytmdlcsdzd
szakszervezetei
tarianakfenn.
csolatokat
taftottam4s taftomma is, az eurdpai
Egyikkiemeltleladatomnak
integri ci6sIolyamatokonbelilI azil kihiv1sokraa megleIeI6 szakszeruefesziilta lehet6legKisebb
zeil vehsztnegadni,s mozdonyventdinket
a
a fellettebbtechnikeba,
bevezetni
s,gekkel6s rngrtzk6dtat1sokkal
k megteremdsebe.
korcze
rfrvasuta
beirik,a bolgdfa szerb,a szlovLk,a ragyardsaz
lla ezagyilmdlcs
csatlakoz6
luggetlensakszerventekmozdonyvezet6
ezutinazALE-hoz
kdzdtt,sI6valragasabb
munkakdrillndnyek
vagyazonos
hasonl6,
tagJai
Ion v6gezhetik nu nkil ukat.
6Ietszinvona
Ekkorte\esedikki igartnazALEegyikrdgl,desokatlelentdmondesa,
orczdgainkat,
a vasitisfnek0sszekdtik
hogya hatirokn|lkilli Eurdpdban
s mozdonyventdinket.
Azelmilt iddsakbantdbbesetbenfeladatotkapJanManlredSchell
ell1tni.
ilrt6l,anelyetleglobbtudisonsarint igyeRezten
Mlekozta6stadtamazelndk
folyanntosan
8ekr6la negbfatdsokrdl
Amak,s a nagan riszdrdl Agygondolom,korrekt,16nunkakapcsolat
alakultkl kdzdttiink.
bimak 6s htsmekaz ALEmunkltdbanCs
A rngyar mozdonyvezet1k
6s az eur6paivasutakslkereia mozdonyventak
elkdtelezettsdgdben,
6sa rasinisztahiva6sldvdlfben.
ben,a biztosegzisztencia
firyeh0ke(
Kbszdndn
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Lapja
Mozdonyvezet5k

Hdrom k6rd6s az ALEelndkOhez6s a CESItfitikerdhoz
Schell ManfredALEcln<ik

llse SchedlCESI-f6titkir

- Mire tdrekszik,mit tart
- Mi is tulajdonkdppenaz
legfontosabbfeIadat6nak
ALE?
- Az Eur6pai Autonom
a CESI?
- A CESImindenekel6tt
Mozdonyvezet6 Szak(ALE),
megkis6rlia kiutat megegy
szervezetek
taldlni a foglalkoztat6si
olyan nemzetk6ziegyevilsagb6l. Term6szetes0l6s,amelyjelenleg10
senemellettaztis tudjuk,
eur6pai mozdonyvezet6
hogya nemzetimegold6szakszervezetett6m6rit
sok a j6v6ben m6r nem
N6soraiba:Bulg6ri6b6l,
lesznekelegend6ek.
metorsz6gb6l, Olaszoraz EU-ban(Eur6paiK6z6ss€gsz6gb6l, Jugoszl6vi6b6l, Lengyelorszigb6l, Poftu- A szoci6lisdimenzi6nak
kellkapniuk.K0lonostekintettelaz
6s ben)0j impulzusokat
g6li6b6l,Sv6jcb6l,Szlov6ki6b6l,Spanyolorsz6gb6l
Az ALE 1988-banR6m6banalapftta- egys6gesfizetend6eszk6zbevezet€s6re,valaminta
Magyarorszfugrol.
mt6s€re.
toft. Sz6khelyeFrankfudam Main (N6metSz6vets6gi magasabbfoglalkoztat6siar6nyokmegrtere
abban,
hogy
a
CESI
a r6h6rul6
Mi
biztosak
vagyunk
K6zt6rsas6g).
tud
tenni
a szoci6lis
megbirk6zik
€s
eleget
autonom
6s
demokfehdatokkal
Az ALEtagjalehetmindeneur6pai
k6vetelmEnyeka sz0ks6ges
6s Eurropamegteremt6s66rt
szakszervezet
ratikusanszervezettmozdonyvezet6
tekintetbekell vennunka
tekintiegy meg- nek. Ebbena vonatkoz6sban
amelyfeladat6nak
szakmaiegyes0let,
is, e k6d6sk6bena
A moz- k6z6p-6s kelet-eur@iorsz6gokat
hatirozottvastirtiszakmaicsoportk6pviselet6t.
befoly6rs5ua
6s segit6k6szdonyvezet6knemzetk6zital6lkoz6iksor6ninform6ci6- CESIsz6mfta szakszeruezetek
kat, v6lem6nyeketcser6lnekk6zleked6si,szakrnai, s6g6reegyar6nt,s rem6lifrogyebbenaz Ben neh6zt5rfolyamatban
nemhagyj6k6ketegryed0l.
amelyeknek
a nem- sadalmiatalakttasi
t6mdkban,
valamint szoci6lpolitikai
sok-sokhaszn6tvehetik€rdekv6delmi - Hogy tatja6n a szrcidtispdtbszAd feit&6si Ehetds6zetiszeruezetek
geit?
munk6juksor6n.
- K6nyszervana tarif6lis€s szoci6lispartnerekegy0tt- Milyenfeladataivannakaz ALE-nak?
- Az ALEkEpviseli
az eur6pait6rs6gben,annakellen6reis,
a szakmai,szoci6lis€s anyagi6rde- mrik6d6s6re
hogy
ig
az edd i l6p6sek sajn6latosann6hacsal6d6sokat
sz6m6raaz Eur6paParkeketaz egyestagszervezetei
ennekellen6re
(EP),k0lon6sk6ppen
a szoci6l-,a gazdas6g- okoztakaz eur6paiszoci6lpolitikiban,
lamentn6l
6n m6gmindigoptimistavagyoka j6v6tillet6en.
terOletein.
6s a k6zlekedGspolitika
gyakorlatihgaz Eur6pa A gazdas6gifejl6d6shezsz0ks6gesa szoci6lisb6ke
A felsoroltteruletekk6pviselete
6s meg6rz6*. A szabadpiacgazdas6g
Parlamentk0l6nb6z6szakmai bizotts6gainkereszt0l megteremt6se
nemzA4akiegym6st,hiszugyananszeruezet6- 6s a szoci6lpolitika
val6sulmeg,valamintaz ALE konf6deratfv
Szakszerueze- nakaz 6remnekt6bboldalais van.
a CES|-vel(F0ggetlen
neksegits6g6vel
hive az Eur6paiUni6tov6bbifejtek Eur6paiUni6ja),6s m6seur6paiint6zm6nyekben. A CESIelk6telezett
A felsoroltakonkiv0l az ALE fontos c6lja,az eur6pai leszt6s6nek6s ez6rt igOnylia sz0ks€gesegyuttmfik6fejleszt6se,valaminta versenyk6- d6sijogokatis.
k6zleked6spolitika
pess6gilehet6s6gekazonosszintresegit6sea vasuti - Mi a jelent6sea CESI-nek?
uni6ja,
k6zleked6siAgazatsz6m6ra,amelyekkela konkurens - A CESIa f0ggetleneur6paiszakszervezetek
amefytulajdonk6ppen,
az eur6paiszabadszakszerve6gazatokm6rrendelkeznek,
- Mozdonluezet6i demokrdcia?
zetekegyesol€se.
- Mindennegyedik6vbenker0lmegrendezOsre
ftrggetleneur6pai
a Kong- Ez egyparpolitikaihg6s vil6gn€zetileg
sz6vets6g,amelykonf6der6ci6s
szerepet
resszus,amelyaz ALE legf6bbszerue.1997-benK6- szakszeruezeti
(N6metorszdg)tartottuk. t6ltbe. 12eur@iorszAg 17szakszeryezetisz6vets6g6t
nigswinter-Thomasbergben
szeruezetei
k6z6tartozik:
Az ALE Ugyvezet6Eln6ks6geaz eln6kb6l,(Manfred t6m6riti.A n€metorsz6gi
a k6t aleln6kMl,(DiegoGior- - a n6metk6zszolgAlati
sz6vets6g(DBB),
Schell,N6metorszdg),
dano, Olaszorsz6g6s Sipos J6zsef, Magyaorsz6g), - a marburgisz6vets€g(MB),
- a kereszt6nyszakszervezeti
(FritzSchneider,
sz6vetseg(CGB).
Svajc)all.
valaminta p€nzt6rosb6l
(mozfolyik, A CESItagjaa maga10Oezermunkav6llal6j6val
Az ALE 0gyvezet6seann6l a tagszervezetnGl
az ALE is. 6sszesen 7 mllli6 tagot
amelyeln6k6t6llit, ezjelenlega N6metMozdonyveze- donyvezet6j6vel)
- GDL.
k6pvisela mag6n-6s a k6zszolg6lati
szektorb6l.
t6k Szakszervezete
az Ordekk6pviselet
melletttagCim0k: Baumweg45, D-60316 Frankfuftam Main Jelent6smunkater0lete
k6pz6se,illetvetov6bbk6pz6se
az eur6(N6metSzdvets€giK6zt6rsas6g),
tel.:(00-49)69-4057 szervezeteinek
pait6rs6gben.
69-4057 09 49.
09 21,fax: (0O-49)
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P6nztigyeslett a vasutaselnokn
motoros" meg a vez6rigazgato
,,cireg
megielent
meg: j0niusilapszdmunkban
fogalmazta
ritkdn6ri olyanszerencse,pontosars poetic6jdt
,,kifaAz tijsdgir6t

is.)
szUksdges-kaddsa"
tdvrifejleszt6s
1. a hosszrl
sajt6tdj6koztahogyegyfontosszakmai
hatdrozottan
kijelenteta
Lot
miniszter
afinanszfrozdst,6s
s6ge,
mindekozben
t6rikiss6kordn6rkezv6n
,,belecsoppen"
megszewezni,
2. a te,hogynincssz6jdratmegsztindsekr6l,
rendkivul bels6folyamatokat
kovet6
6rtekezletet
egyalapft6i
is az
igen,6segy6bk6nt
az racionalizdldsr6l
tertileteit
MAVfonioskereskedelmi
kozep6be.
ril6skell6s
ig;zgat'6sagi
azdllambiztosftja.
Si3.azokon
aterti- alapszolgdltatdst
helyezni,
hiszen
akr6nikds EU-centrumba
ezavdletlen,
Megdrte
(kiss6
rezigndlt,
a MAV poslstviinvez6rigazgat6
aholk6pes,
versenyezen
m6ghite- leteken,
6saz6 kozvetft6s6vel
szdmdra
hogy
m6rgess6ggel)jelezte,
las- visszafogott
deezafolyamat
hossz.u,
LotzKdrolykozlekeddsi(r6gi6kban,
ufulhat
lesebb6
jdratszdm
lesz.fu
megfelel6
4. a MAV4I- a tavalyinak
lesz),
az s0,nemavantgarde
hogytudniillik
bejelent6se,
miniszter
kell-et6len
az6rdekek
megtart6- 6szi6sa nydriidratprogram
lstvAnt,
a Jel- lam-szerz6d6sben
Tdmpe
6rtekezlet
alapit6i
tette
fel
onmag6nak
is a
6s
tavasszal?
meg6z6se
keret6ben
sa,
5.
munkab6ke
Rt.
elnok6t
El6k6szit6
Hitelint6zetet
zdloq
egykolt6ik6rd6st
a vas0tvez{re,,amely
foglalkoztatni,
v6- 60 ezerf6svasutassdgot
az.elnok6v6
Rt.lgazgat6sdg
a 1r1AV
(tudniillik,
hogy
(ELeftovdbbra
is szolgdlt
a karrier- benvdlaszul
6s megtaldlni
lasztotta.
sem lesza [jb6lkialakitani
vezfirigazgat6
kijelennem!).
A
r6gi-i)
Ez
az
elnokifol6letformdt
a
szdmukra.
MAV-nakfrjggetlenitettelnokd{)
pestiesen
szemdlyesen
sz6lva,
nemsemmi tefte,hogya MAV-vezet6k
diniszter vdllalds,
a kozleked6si
Eztkovet6en
felelnek
a 97-es.gazdakiss6 6sbeosztdsukkal
tinnep6lyes,
lstvdnta ltlAVnt.addigmegbizoft A sait6t6j6koztat6
Sipos
majdnem
hangulatiit
1997.mdjus28-t6lhd- protokolldris
vez6rigazgat6jet
,,el- sdgieredm6nyekel6r6s66rt.AMAV-ad6folemlitette,
hogymegal6z6
sokkapcsdn
egyigencsak
bennfenntesnek
a Magyar rontotta"
6vrekinevezte
romteljesuzleti
a
a vas0thelyzete
azorosz,a jugoszldv,
vez6r- szdmft6rddi6srijsdgir6,,mellbevdg6"
R6szv6nytiirsasdg
Allamvisutak
j6rat
(Nem
bestb.
ad6sok
dolgdban,
6llami
bosny6k
k6rd6se:
400
megsz0nik?l
igazgat6jdnak.
-Tompti
haa sz6lnemfrijjaEzt avatkozdststirgetett.
lstvdnimmdronMAV-elnok-zoroga haraszt,
V.L. Gy.
MOSZ-elnok
ot
igazolnildtszikSiposJ6zsef
k6ntl6nyegretor6
,,sz0zbesz6ddben"

Meger6sitett kdzlekedOsbiztonsegijdr6rdz6s
Ez 6v m6jusa nemcsak a tavasz legszebbh6napja volt, hanem a
MAV megfiftott szakmai l6ndulet6tbizonyft6h6nap 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-vasritiszintbeni keresztez6d6st vizslatt6k a
vasritbiztons69iszakemberek,meger6sftvea csapatotkozleked6si rend6rokkel 6s nem kev6s szakuis6gfr6val,hogy mennyien
,,h6nynakfiftyet" a f6nysoromp6 tilos jelz6s6nek, lettl6gyen az
aut6s, gyalogos vagy bring6s.

uil()l dlhor

$et

t6an gyors sikenel kecsegtet6lehetne, hogy mdraz 6vod6ban,az
iskoldban (6s fgy tov6bb) kellene kezdeni, lolytatni a koztjti kozleked6s oktat6s6t. Persze, a p6ldamutat6s, p6ld6ul a csal6dban,
szint6n a hat6konyabb m6dszerek koz6 tartozik.
Egy valami16lnem szabad elfeledkezn0nk:a koztlti-vasftiszintbeni keresztez6d6sekben tort6nt k6zleked6si trag6di6k6rl a tobbs6g6ben tudatosan szabdlytalankod6 g6pj6rm0vezet6 tehet6 felel6ss6.A p6tolhatatlan6s megfizethetetlenemberi 6letek melleft,
a g6pjdrm0ben, a vasriti eszkozokben, berendez6sekben6ri6si
anyagi k6rok keletkeznek. Ekkor a vasdti forgalom rengeteg id6beli h6trdny{ is 6s k6rt szenved. Ki fizeti a ,,r6v6szt"?
De val6j6ban az 0tk6z6s el6tti drimai pillanatok ttil6l6je, szemlaniia - a mozdonyvezet6 - eg6sz 6let6re kihat6, megr5z6 s(lyos,
jobb esetben lelki s6nil6sben, 6lm6nyben ,,r6szesiil".
(A megel6z6ssel kapcsolatban a Mozdonyvezet6k Szakszervezete legutdbbi K)lddttk6zgyfiEs6n egy veszdlyhelyzet el6jelz6
rendszenel kapcsolatban Allasfoglaldst tett kdzz6. Az anyagot
lapszdmunlhan olvashatjdk! A k6vetkez6 augusztusi szdmunkban a felta6l6 H6dl Sdndor okleveles m6rn6kkel kddlnk besz6lget6st. - A szerk.)

ALLASFOGLALAS
-mint a vontatisiutaz6szem4lyzetet
A Mozdonyveat1k
&akszeruezete
tdm6it6 szakmaL|rdekvidehiszeruezet- 1rdekelt abban, hogy a
k6ntakontapasztalhatfkddekedisimorll, s ezel kdzmagyarorczlgi
vetIen ossnfuggi sI nwtat6 si ntbeni kdzriti -vasft i keresztez{dds kben
meft6kre
bekdvetkezd
rendkivillsulyosA*6zdseksdnn a lehet6Iegkisebb
M6ga makettvasitsoromp6indlb tirclmesenkell v6nkomi!
csdkkenjenck.
A vastti Atjtrdkhanbekdvetkezfbaleseteka kdadlemdnytnngdz6,
Azt mindenki tudja, hogy az itt szabilytalankod6kszinte
nagyanyagikiml ilrd exmdnyek.
t1bbnyire
halllos,rendkivAl
mindegyiketudatosan,s6t szdnd6kosancselekedve,,h6gia6t" a
A M}g khdiltk6zgy0l6se1997.jfinius 4-i frl6s6nmegisnnrteHddl
utolj6Sokankdz0liikv6tlenutasaikkis6ret6ben
KBESZ-e16inst.
(JK4l) bejegyzett
talllmlnyit, annly olyanv6szhelyntel6jelz6
SAndor
ra ,,pr6b5lkoznak".
ki szfr
I6k, ani j eIent 6sen c sdkkc ntheti a figyeInvtIensdgb6lbek6vetkez6
-,
hogy
ne
a
vonat
tudjon
v6gre
valah6ra
El kellenem6r 6mi
- mint a kdzlekeddsben
Est vev6jlrA mozdonyvezet6k
baleseteket.
meg6llni,hanema kozritonkdzleked6j6l felfogottsaj6t6s utasai milvezet6k
-tAmogatnak
nngoldAsl,amly
nindenolyanbalesetmegel6z6
6lete6rdek6benigenismegkell6llnia vasfti 6tjdr6tilosjelz6s6re, dleteketmcnthetmg, rendkivfiilanyagiklrokat el0fiet meg, nem
dikt6lta beszilveaakrdl a lorgalmifennakadls*r61,ami egy ilyen esen{ny
6s meg idej6ben,s6t el6tte.Tal6naz (j KRESZ-el6ir6s
javul6s6rhet6el. B5r nemvalamibizta- kaocslnkialakulhat.
sebess6gcs6kkent6ssel
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JOUAHAGYTAI
A MOSZxAmOttrcilzevfi trr-,sE
a MAV Rt.Feliigyel6 Bizottsdg vdlasztdsdt
(1997. februdr 10-11-1 2.)
ElSzm6nYek

Ugyanakkorn6h6nyter0letenolyanform6tvAlasztottak (pl. gazdas6givezet6k6ltal 6sszehivottf6rumok,
f6rumokstb.),amelyegymeghirdetett
Ut-elnOkOknek
6rtelmfienmutattaa be nemvallottsz6nd6kot.
A v6laszt6soka kitriz6ftid6pontbanrendbenlezajlotjogosultU 447 munkav6llal6b6,l42
tak. A v6laszt6sra
670adtale szavazat6t,amely667o-osr6szv6teliar6nyt
jefent. A VSZ-lista23 ffi4 szavazattal56,6ol"'ot,a
MOSZ-VDSZSZ kdzoslista 18 095 szavazaltal 43,47"ot 6rt el.
A szavazatokalapjAnaz al6bbi szem6lyekkerultek
megvSlaszt6sra:
Tagnak dr. M6rkuslmre(VSZ),
Gask6lstv6n(VDSZSQ,
Szoll6silstv6n(VSZ),
p6ttagnak:SiposJ6zsef(MOSZ).

k6pvisel6i
munkav6llal6
Bizotts6ga
n UAVRt.Fel0gyel6
ut6n
v6laszt6sok
megtartott
1993-ban
az
izben
els6
vonatfoglalt6kel hely0ket- a gazdas6git6rsas6gokra
ko26t6rv6nyalapjdn- a testuletben.
dr. P6terMih6ly(VSZ),
Az 1993.€vi v6laszt6sokon
Gask6 lsU6n (VDSZSa, Pall6s Gy6rgy (VSQ, mint
rendestagok,SiposJ6zsef(MOS4 mintp6ttagkapott
1996.m6jus2!;iglarakiknekmand6tuma
megbiz6st,
a MAV6s a
id6szakban
el6k6szit6
tott.A v6laszt6sokat
Ennek
t6rekedett'
kilr6s6ra
szab6lyzat
v6laszt6rsi
0j
VSZ
a l6nyege,hogy a tobbs6gielvre 6pitve mindh6rom
a VSZ jel6ltje szerczzemeg.
mand6tumot,,kiz6r6lag"
sema MOSZ,sem
Az elk6pzeltv6laszt6siszab6lyzatot
t6bbfordul6s
ez6rt
elfogadni,
tudta
a VDSZSZ nem
ker0ltsor.A megegyez6shi6egyeztet6t6ugyalfrsokra
Kiivetkeztet6*k
gyakorl6dr' LotzK6roly
nya miafta tulajdonosijogokat
t0kr6ben:
A
szAmok
id6ponta
v6laszt6sok
minisztert6bbsz6rm6dositotta
a kor6bban - A VDSZSZ-MOSZ6sszes tagl6tsz6m6ttekintve
jdt,s ezzelegyidej0legmeghosszabbftotta
felettiszavazatotkapott,mlg a VSZ
(ldc.19500f6) 90o/o
v6lasztottk6pvisel6kmand6tum6t.
alattieredm6nytproduk6tt'
(ldc.
f6)
60%
40 000
figyelembev6tel6V6gezetirl a szak6rt6iv6lem6rryek
6s a k6zpontiegys6gek
hat
igazgat6s6g,Zfuhony
A
lett.
vel a v6hszt6sid6pontja1997.febru6r10_-11-12.
az 1993.6vihez
hat
teruleten
lista
a
k6z6s
vizsg6lat6n6l
K0ld6ttk6zgyfil6se
majd
Bizotts6ga,
A MOSZ0gyviv6
felt€telesend6nt6ttarr6l,hogyameny- k6pestjelent6siavul6st,a VSZ-lis:tajelent6spozici61996tavasz6rn
el.
az 1993'6vi szab6lyok romlAstk6nyvelhet
nyibena v6laszt6siszab6lyzat
v6vea kozoslist6n6l
Az osszesteruletetfigyelembe
alapj6n ker0l kiirisra, v6laszt6siszovets6getkot a
javul6s,
2o/o-pontcsokkenEs
VSZ'list6rt6l
a
alapj6n
2Y"-pnl
s olyankoz6slistatallit,amely
VDSZSZ-szel,
4%-pontnyik0l6nami
6sszess€g6ben
be,
k6vetkezett
az
dont6st
V6gs6
van realit6saegy f6 bejuttat6s6nak.
hozott,s ezt k6ve' b6zetetjelent a hagyom6nyos6s a korszerfi6rdekUBa v6laszt6siid6pontkijel6l6sekor
k k6z6tt.
v6deImi politik6rtfolytat6szervezete
sor a felk6sz0l6sre.
t6enker0lhetett
az igaz'
a
v
ez6rigazgat6s6g,
t6ny
Elgondolkodtat6
J6zsefr4yvezet6aleln6kot
Apav6ui
Rz0A tethaalmazta
egys6g,
szakigazell6t6
gat6sfrgok
iranyftast
6s
n6h6rny
kimunk6rOszletes
val6
egrytrftm0k6d6s
a VDSZSZ-szel
s az e gat6s6g k6zponti6bansz0letett eredm6ny,amely a
k6lts6gektervez6s6re,
l6s6ra,a kamp6nyarrya(pk,
t6m6hoz kapcsol6d6meg6llapod6sokmegk6t6s€re.A VSZ-listad6nt6f6l6ny6thozta.E kotlcetaftozikolyan,
szervnekvall6szera mag6tf0ggetlen6rdekk6pviseleti
a k0H6tU<6zgy0l6s
MOSZ1996.€vi kofts6gvet6seben
de tags6ga d6nt6
nem
6llitott,
list6t
amely
vezet
is,
ftott
be.
6ll
megfelel6k6lts€get
v6lasztAsokra
alkotj6k.
vezet6munkat6rsak
h6nyad6rt
A kit0z6ttc6lt el nem616eredrn6ny- amelyaz el6z6
Vdlasztil si el6kEsziiletek" lebonyolitds
el6rt pozici6nkkalmegegyez6- az
szer6ny FEB-vilaszt6son
miattcsup6n
id6r6vids6ge
6116
Arendelkez6sre
vissza:
vezethet6
okokra
al6bbi
nyomSn:
el6k6szit6munk6tlehetettelv6gezni.Ennek
id6re,
felkdsziildsi
a
r6vid
lay
szakszeruezeteink
plakdtok,
sz6r&nyagok,
k6zds
- egyesteriiletekena tagsdgunkszerAnyebbr6sa6'
jaiban irdsokjelentek meg.
A k6z6slist6t6llit6 MOSZ6s VDSZSZvalamennyi tel6re,
vas0tigazgat6s6gter0bten v6laszt6si nagygyfil6st - a k6z6svdlasztdsilisttitdlval6 idegenkeddsre.
kapelk6pze- A MAV Rt. Fel0gyel6Bizotts6giv6laszt6rsokkal
az€rt,hogya jel6ltekelmondhass6k
szeruezett
megszerz€s6a FEB'tagok csolatostanuls6gokfontostapasztalatok
a munkavAllal6kkal
l6seiket,ismertess6k
re adtak lehet6s6get.Mindenekel6ttmeg6llapithat6,
v6laszoljanak.
s a felmer0ltk6rd6sekre
munk6j6t,
hogy b6rrmelyh6l6zatiszint0v6laszt6sel6tt kell6 id6be
n, j6 el6k6szit6ssel, a tags6ggalfolytatottfolyamatos
:
id6pontiai
A vdlasztdsi nagygy 016se,k
p6rbesz€d
uti6ntudunkfelk6sz0lni.Tov6bbrais szem
janu6r
3.
Budapest,
februdr
1997.
Miskolc,
27.
1997.
elv6t azzal1997.februir 5. Debre' el6ttkelltartaniaz egyenl6t6volsAgtart6s
1997.februdr4. Szombathely,
-,
b6rmely
6. Szeged,1997'febru6r7. aholezlehets6ges hogyaz egy0ttmfikod6st
cen,Z6hony,1997.febru6rr
kellrendezni.
helyimeg6llapod6sokkal
szervezettel
Domb6v6r.
meghlvtuka VSZ'Iistajel6ltjeit,akik Budapest,1997.iilnius 2.
A nagygy0l6sekre
el6ftt6rt€n6ezenformunkavillal6k
a v6lem6nykifeit€s
ApavAriJ6zsef
s nemkiv6ntaka nyilv6nossitg Dr.BorsikJ6nos SiposJ6zsef
m6j6tvisszautasitottAk,
eln6k
0gyvezet6aleln6k
0gyvezet6aleln6k
el6ttmegjelenni.
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Hftek 6s illhirek
ks0l az orsz6gos
Az ut6bbiid6benegyret6bbalkalommal
Szakszerve
hogyazAuton6m
rovatdba,
belpolitikai
naoilapok
kivdn'
egyestilni
5sa LigaSzakszeruezetek
zeiekSz6veti5ge
nak.
ami
fogelmaz,
a irinius2Si ltl6pszabads6g.
I fegelgsebtrn
eln6keez6vv696nnyug'
szennlFdczeleiosazauton6mok
dfrbanegyes ngem vdlaszhnimkmegaz 6 helydreu6rl,
Azigmg 4 hqy ez
v6grehaitsam.
hrisyeztrizegyestil6st
plifu, a LigaSzakszervezetek
6s
meggy6ngUltek
lelent6sen
egyreerG
informdlisan
Vezet6ik
kedsikakiutata t{l6l6shez.
az
hozdksz6vets6guket
hogyk6zelebb
ajdnlkoznak,
sebben
auton6mokhoz.
eddig
tdrgyal{sra
hivatalos
k6z6ttet6m{ben
A k6tsz6vets6g
hogysorkedil.
semval6szin0,
sem.6sa i6v6beh
soroskong'
Sz6iets6g6nek
Ai Autrin6mSzakszeruezetek
a
munka,
zailikazel6kdszft6
rendben
egy6bk6nt
reszszusdra
9-1GbnleszDebrec'enben.
iggZ.Oecember
konoresszus
A-i*k nn,hogya MAvRt.vezetdseszimunn felaidnlotta
paztot.Eze hir v*
v-ezflrisezilatehelyeuesi
a hundnpolitiXai
gyakorldtestttlet,
ldi. Jtnirc 1&6na lelefrm munkdtntci
icg,ot
a M6Z Ugwiv6Efzott#lga- egy kortelelonutdn- egyhan'
Szrlkszer'
attlaohoiioolalt ilhsl hosy a Mozdmwezetdk
-vezitcn6i<
uilxwge vana riunkdmn.A-dont6stehit meg'
de nemetmondtam.
megtisztel6,
sztletett,azaiflnlCt
megel&
6spletyktik
a tov6bbivitdk
Ezta r6vidkistrirUlo[kot
adomk6zre.
z6sec6li6b6l
j(nius26.
1997.
Budapest,
Dr.BorsikJdnos
aleln6k
0gyvezet6

- biztos
ktitds...
Biztositds

tagstgmellett
Tiibbmint20 6venAta.sokseg6lyegyleti
- havi2 Ft fejdben- volt egybalesetbiztosftdsom,
sok
azuthbbiiddben
KEtsEgtelen,
hasonl6an.
sorstlrsamhoz
ennekkoszonFeltehetfien
teljesen6rt6k1tveszitette.
a
6taegyrti fftel .szerepel
het6,hogy1995szeptembere
Ugyhivi1k,
a Ievondsrovatdban.
fizetdsijegyz1kemen
hogyR 30, amia nevdbdll6that6an30 Ft. Igazugyan,
hogynem keresettmega biztogftfui ai|nlattval, erre
merta MAVi6 partnerl6v1nvala'
nemis voltsziiks1ge,
jogfolytonosstgra
nemtartottasztikhivatkozva
mifdle
a hozdilruldsonutkikdrnia tranzakci6hoz,
s1gesnek
levoniaa bfrembdl.
zavartalanul
KivAncsisAgomnak k6szdnhet6en megtudtam, hogy az
Aj feltftelek szerintibiztosftdsszolg|ltatAnarinyban
kdtvdnyek,
dfiial.Az ui biztosftdsi
6ll a megnovekedett
esem1ny
amelyektartalnazzik,hogymilyenbiztosftdsi
a nni napignem
dsszege,
esetdnmennyia szolgdltatAs
igyaztlna legtdbbbiztositottnem
6llnakrendelkezdsre,
nemis tudr6la,hogyigfnyelehet.lhm
6l azig1ny€vel,
balesetihaldlesetdrfil,amikoris a
szdlvaaz esetleges
kotv1nyhii6nnemis tudnaka biztositdshozzitartozdk
m6dia,hogyegybiztosftlsnyere16l.Eza legbiztosabb
sdgeslegyen!A diiat levonom,a teliesftdst.kdrtilm6KonhbAcsi?Ugyeees?!
Erremitmondana
teszem!
nyessd

Olvas6ilev6l

kimandt!)
saindlatosan
(Anyagtott1dis
niattairtniusilapsztmhdl
Fdndksdg
Vantatdsi
Kiskunhalas
TbzldtEranwti$yt lstvln lfimozdoryvm6 Ar!
kpi|nak
llagy 1rdekl1d{sselolvastama Mozdonyvezetdk
kdzzdtettcikkdt, mely
6pritisisfinrtbanhelyreigazitisk1nt
bevallomcsal1ddstokozott6sezkdsztetettarra,hogynyilt
levdlbenreagiliaka mgielentekre.
tartomaz el6zm6sziksdgesnek
Tii|korta6s 6rdek6ben
nyekfeliddzdsdt.
klvetdenk6rdsemre0n 1997.
infonrrtci6cserdt
El1zetes
januLr27-eilevel{bent|jdkoztatottmindazonprobldm1k'
sordntapasztalt,k6rvea fel16l,melyeketmunkavAgzdse
soroltesetekkivizsgllls|t, egyittal ezenlevdlsomnlzat|t
i eIentettemeg(tjsigj ukban.
egyesesetekA kivizsgilLstkiivetdentermdszetszerfren
69 biztonsigos
is kellett az utasfthssze16
benintdzkednem
Ont 1997.feb'
megdndsefrdekdben,ami161
munkavAgzds
tii6koztattam,mlyre fszrevdteltnem
ru6r 12-ilevelemben
kaptam,fgynagamr6szdr6lazl)gyetlezirtnaktekintettem.
Ezdrtokozottcsalidlst az AprilisAisilgcikk,melya korAbbit6ft6nfseketfigyelnen kivill hagyia6sa felvetetteket,
ni nt megoldatIan kdrddst Iebegteti.
Tovibbrais fenntaftom6s megerdsftemvilaszlevelem
sorln tapasznt a szolgllatv6gzds
utolsdgondolat|t,miszeri
kemdrlonhaladdktalanul
a szabdlyozott
talt esendnyeket
6sa vezea beosztottdolgozdnak
zelnikell, ezkdtelessdge
tdknekis.
6s
haa februLrivllaszlevelem
Aziisilgcikkre_visszatdrve,
1nt nemel6gftettdkki, kdrem,hogyezt k6intdzkeddseim
zdljevelen.
Szeged,1997.|prilis 23.
Kryosv*i Peta osildlyvadf

Kdszdn6lev6l

TiszteltIsmeretlen!

1997.m6rjus10-6nP6csr6lMiskolcrautaztama ,,CraAzonkiv0l,hogyegy nagyonudcovia"gyorsvonaton.
felvil6goh6lgy
€s
0rvolt,akikmindenben
variaskalauz
sitottak,amitcsak kErdeztem(hiszenilyenhossz0utra
ritk6nmegyaz ember).A vonat 16.55-korindult.Az
illetve
el6tt l6gfdkszakadds,
t6rt6nt,hogy VAmosgy6rk
miatta leveg6zugva,b0gvaelsz6k6tt.
tdml1szakadds
utaztam
de nemegyf0lk6ben
Avonatonegykocsiban,
egy szolgSlatitletev6 - biztos csal6dj6hozutaz6 0rral.
mozdonyvezet6
Se sz6 se besz6d,a helyzetetez az 0r gyorsan
vonatr6llesz6llvasegitenisietett.
6s az 6116
felismerte,
is. Tal6na vonaton
N6h6nyperc m0lvaindulhattunk
utaz6knem is 6szlelt6k(kiv€vea hangszlnt),hogybai
van,illeVevolt.
En gondolom,hogy az utasoknevEbenkosz6netet
annakaz 0rnak,aki ruhAj6tsem kfm6lve(j6
mondhatok
Hir:Az 1996.ianudr1. hatLlybalfpett torvfnyszerint koszoslett)a hib6telh6ritotta.
csak biztositf vdgezhet".
,,biztositdsitev1kenysdget
Sajnoscsakannyittudokr6la,hogyf0zesabonyi,30Emiatta RudolfotLtkereszteltfklprilis 22-6nseg6ly' 40 6v k6r0fiigaziemhr6s hivatdsdtszeretSmozdonyegyesulett 6. A bizt osftt s teIi esit6sea feIt6teIek megl-Ete
vezet6.
eietdnjLr! A segflyadhat6!Vagynemi6l gondolom?
K6sz6netneki!
vontak!
mAr50 Ft-ott
u[.:A mitjusibErembdt
ErddlyiZoltin

Tisztelettel:
Csokonaiu. 8.
Jaczk6lstv6n,Ny6kl6dh6za,
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1997-benel6sz6r: ForgdcsPel-dii
11 fiiggetlen szakszervezeti mozAgatom tavaly elhunyt kimagasiS
szem6lyis6g6nek nevdt visel6 elisme16st a csal6d kezdemEnyez6sEre
az iddn els6 alkalommal itdlt6k oda.
A Forgdcs PdtAtapitvdny az Erdekv6delemdrt kurat6riuma 1997. mdjus 23-6n a budapesti Kossuth Klubban iinnepElyes keretek k6z6tt hin
defte ki az eredmdnyt, illetve adta 6t
a dijat. Huszonkdt jelolt kozul a Forgdcs Pdl-dijat els6fil Heged6s Gyula, a Heves Megyei Vizmfr Rdszvdnytdrsasdg fuggetlen szakszervezet6nek eInoke kapta.

A dij odait6l6s6n6l a Mozdonyve- viiltozds id6szakdban v6gzett kizet6k Szakszervezete k6t jelSltben emelked6 6rdel<v6delmi munkdjdis ,,6rdekelt" volt. Dr. Borsik Jiinos
6rt?: a mozdonyvezet6k foglalkoz0gyvezet6 aleln6k6t a jel6l6 ekkdV
tatiisddrt, a megfelel6 tErez6sdrt,
pen indokolta 6rdemesnek a dijra: elismertsdg6rt, a f4lelem ndlkiili
munkavdllal 6i l6t megteremtd s66rt"
,,Meghatdroz6 szerepet vdllalt a szakmai szeruezetk6nt is utt6r6 jelkifejtett tevdkenysegAdrt tartotta a
legfr - Mozdonyvezet6k Szakszer- jel ol6 6rdemesnek a dij eInye16s6re.
vezete l6trehozdsdban, a szakmai
Gratuldlunk a Mozdonyvezet6k
munkaharcok sikeres rnegvivdsd- Szakszeruezete jel6ltjeinek ahhoz,
ban, hd,romdveskeret- 6s rdszmeg- hogy a hazaifuggetlen szakszeruedllapoddsok megkotdsdben, emel- zeti mozgalom vezet6 ,,csapatdba"
lett orszdgos szintfr munkaiigyi k6r- tartoznak.
d6sek rendezds6ben."
Amik6sik, az nem mulik!
V. L. Gy.
Sipos Jdzsef elnokot ,,Arendszer-

AWIFO
szakertfie
a Semmering
alagftert:
,,Sztiks6gtink van az eur6pai 6szak-d6li vasrtti bngelyre 6s ez6rt
a Semmering-alag0tra" - mondja a WIFOszak6rtdje, Norbert Geldner.
Egy Magyarorszegon keresrtillviv6 nyomvonal Burgenlandnak kdrdra vdln6k.
(WirtschaftsBlatt,A1. 6s A4. oldal; 1996.Xll. 13.)

A gazdasagifejlodestMagyarorszeg
befolyasolja
A vasutfonfosBurgenlandjdvojeszemdra
Burgenlandtartom6ny 1996 6ta folyamatosannagyobbfoglalkoZatAsinoveked6sttudottel6rni,mint
az osztr6k 6tlag. ,purgenland szfum1raazonban
fenn6ll a vesz6ly, hogy 2045 6v m0lva ism6t a
nyugatmagyarorsz6gi v6rosok mez6gazdasAg
i h6torszdgAvdleryen" - mondja NodcertGeldner,a
WIFO (becsikutat6int6zet)region6lis6s munkaer6piaciszak6rt6je.
Ez a vesz6lyf6leg akkor fenyeget,hogy ha a nagyvas0tvonalnemAusztri6nkeresaulveteljesitm6ny0
zetne:az Eur6pa szfumlraoly fontos 6szak-d6litengelyta magyarAlfoldonis 6t lehetnevezetni.,,Ebben
az esetben Nyugat-Maglyarorszdg6
lenne minden
el6ny,ekkorBurgenlandott6nyleg
el is lehetfelejteni"
- mondjameggy6z6d6ssel
Geldner.
Ez6rt surgeti a politikirt, hogy nagyon gyorsan
hozzanak meg fontos infrastrukturAlisdont6seket,
mint amilyen a Semmering-alag0tmeg6pit6se.A
magyarokjelenlegf6leg aut6p6ly6k6pit6s6velvannak elfoglalva, ,Bz6rt a nagyteljesitm6ny0vas0ti
szakasz6rdek6benm6g nem nagyonintenzivenlobbyznak".

Ma Burgenlandnak,gazdasSgilagnagyonj6 sora
van".M6ga vasf0ggonylebontAsael6ttlOtrejottek
az
els6 vegyesv6llalatok
a magyarokkal.Burgenlandban v6gzika min6s6gilegig6nyesebbmunk6t,MagyarorszAgon
a ,Inarad6kot".Geldnerazofibanvesz6lyt l6t:,,Magyarorsz6g
er6sod6gazdas6gi 6s technol6giaifejl6d6s6vel
a Burgenlandban
l6v6pill6reket
is 6t lehetoda telepiteni."

Lapia
Mozdonyvezetok
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Akiknek
a vastttr6l;nagy
mondtael elk6pzel6seit
a csod6si6iat. k6nta Z6ldekk6pvisel6ie
fordulazid6,denemtudjaehakarni
Egyrerosszabbra
Mainzt6la Rajnamellettkanyaroga vasrt. Festiiihegyoldalak sikertaratottel6ad6s6val.
egyik
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Ebedn6l
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tekintenek
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az
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lgaz,
ezis
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fel6pitt
szervezeti
megalakul6s6r6l,
k6petadottszakszervezet0k
pbb
vehet
25%'66rt
kereset6nek
fiatal
mozdonyvezet6
6lebe.
Egy
a
gondolatot
f0z6tt
az
egyseges
N6h6ny
ser6l6sel6rteredm6nydr6l.
mos6q6pet,nekemm6g egy brg6t6rcs6srasem
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t6rsadabmmegteremt6s6r6l,
mozdonyvezet6
- dolgozom
eleget.
bertid6zetetmondottel, n6metiil,J6zsiutAnaz lfi0sa$K6zpont nagyontelih pedig- Ondkkelegy0tt,Koll6g6im
pbb
6letrenek0nknem,nekikpediglsten
mi6rtvan?Merta
mail a DB Ag. VontatAsiReszleg6nek Mindez
kdved<ezett
munkat6rsa
adottl
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k6pvisel6je
VF
Domb6v{r
Veres
Gy6z6,
sem.Az 0nnep*g z6r6akkordia'
partokk6pviseldlinek
sz6noklata
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lll. A b6rtomeg6s az 6tlagb6ralakulisa 1996-ban
Azdpdlisiszdmunkban
azl. rdsza tnAVnt. l6tszdm{nak
m(lt
sz6ll.A ll. rdszbcn
a tlil6r{kalakul6sdl
Gazd{lkod6egys5g
6vi alakul{sdr6l
a
mdjusilapunkban
vizsgdlhaltuk
meg.J6liusikiaddsunkban
a mlilt6vibdrtiimeg6s{llagb6r-alakul{sl
vizsgflhatiuk. SzemdyszdllMs
(Azanyagota Vasutas
Hirlap,1997.03. ll-i szirnAb6l
vet- Arufuvaroz6s
ftik eL -A szerk.)
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$ ldss
- et6rel{t6an?l
csodft,aVasutas
Hidap,
1997.
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(1) A vsnd&eobaa vonlelrsit6n6!sagtlriilctanvan.Edcktldnia forgalmiban.
(3) A nnd{lcob!
ezohausi F6n6ks{0br0lclln van.Erdckl6dnie lorgalmiban.(6) Azllsd 6isral6 5o0torht, az&e.s
t6bbi.l00.(7)Pac$na apolrtb.naiv6tanul6k
ermn6l tlioCa slrllrlhctyckedme.(E)Av.nd6lEoba
a KinAsiutce2. e. ahtt taHhat6X i06nvcad6n6bb tovri is ludnakbizlosftani.
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Czotter Gdbor:*

A KADET
(lV.r6sz)
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SPORT* SPORT* SPORT* SPORT* SPORT* SPORT* SPORT
n nagy horgAszokdsszejcittek1997. m6jus 27€n, Balatonakaliban.
AHajnalban indultunk,h6rve az 6llom6sra,k6t koll6gaillt a vonat
mellett. Nagy t6ska, egy6b holmik, bottart6,sz6val mindenvolt n5luk.
Csak n6ztem,mi minden kell a horgAszathoz.Kiss6
elszontyolodvaszAlltunkvonaha, tcibbenig6rkeztek,
de csak ennyien voltunk az indul6skor.Tapolc6ra8
6ra korLil6rttink, ekkor mir nagy zsivaj, viccel6d6sek
voltak a kocsiban, a tcibbi l0t6hazb6l is 6rkeztek
koll6gAk.
Akalibantizen6tensz6lltunkle. 6s lizen vartak bennrinketa sz6kesfeh6rvArioldalr6l, akik szint6n a versenyrejcittek.
MQ7 a soproniak nem 6rkeztek meg, kicsit k5slek, de a reggelit
mindenh j6izfien elfogyasztotta egy kis c6lz6vizzelegyritt. H6romnegyed tizenkett6kor indult a verseny, egy bottal, j6 kedwel, 6s
remeg6halakkal(eztavizen lAttuk:a nagy hull6mzirsmutatta)!HArom
kem6ny 6ra koncentrfilirsa 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 kcizbenvolt az eredm6nyhirdet6s,
sz6kesfeh6rvArikoll6g6nk adta 6t a dijakat:

1. GombAsTam6s (Sopron) 4,85 kg ponty (1 db!) (megn6ztrik,nem
fagyasztouvolt),
2. SzAszG6bor (Celldtim<ilk)2,70 kg,
3. FitosMih6ly(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<intritta juhAsz-betegs6g - csak
piran mentek vissza horg6szni,ink6bb halpucol6 verseny folyt, de itt
nem hirdetttinkgy6ztest.A d6lut6n j6kedv6 besz6lget6sseltelt, a s0li
hal illata csalogatta az embereket az asztal k<ir6. Sajnos a vonatkcizleked6smiaft 18 6s 19 6ra kcinilkellettelindulnihazafel6.Jobb6ra
horkol6s6vezte a kem6ny horgiszcsapatot haz6ig.
,,Kosza meghiv6st P6ter,6s kcisz,tapolcai sr6cok. J6 volt, jciv6reis
jcivtink,csak t<ibbhalat tegyetek a Balatonba."
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