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A KONGRESSZUS ELE
(3. Kongresszusdt tartja december /h//-dn

azAutondmSzalrszenzezefe/rSzcivetsdgeDebrecenben)
Az Auton6m Szakszervezetek Sz6vets6ge 1997. de-

cember 1G-11-6n tartja soron kdvetkez6, immdr 3.
Kongresszusdt Debrecenben. A kUlddilek dttekintik az
elmflt 3 6v munkdjdt, 6rtdkelik az eredm6nyeket 6s
megrt6rgyalj6k azokat a gondokat, amelyek a szovetseg-
hez tartoz6 munkavdllal6kat sfjtjdk.

A sz6vets6g az 1993. 6vi tdrsadalombiztosftAsi v6-
lasztdsok ut6n fj strat6gi6l alakftott ki. Az orsz6gos
szakszervezeti szdvets6gek krizdtti sorrendben az ak-
kori v6laszt6si eredm6nyek alapjdn j6csk6n lemaradt.
Miutdn a tagszervezetek 0gy ddntdttek, hogy meg kell
e r6sft e ni az egyUft m0k6d6st, az ASZSZ el indu lt azon az
fton, amelynek eredm6nyek6nt ma. a 3. legnagyobb
szakszervezeti sz0vets6gg6 lett.

A Magyar Szakszervezetek Orszdgos Szdvets6ge 6s
a SzaKzervezetek Egy0ttmfik6d6si F6ruma utdn a har-
madik legnagyobb tagl6tszdmmal rendelkezik 6s olyan
sajdtossdgokkal is, amelyek csak erre a szdvets6gre
jellemz6k. ltt t6mdnittek legnagyobb l6tszdmban a ma-
gyarorszdgik6zUzemek munkav6llal6i, pl. a BKV-ndl, a
kdztiti fuvaroz6sn6l, a vz- 6s csatoma elldt6sn6l, a
villamosenergia-iparn6l, a gdzipam6l foglalkoztatott
munkavdffal6k. Az eln6ks6g tagjai: Fdcze Lalbselnbk,
Gdl Rezsdtdrseln6k, lnokai GCzatdrselndk, Dr. Vdrnai
Zsuzsa t6rseln6k, Zsiros SdndortArselndk, Dr. Borsk
Jdnos tdrselndk rndgdtt val6s 6s er6s tagszervezetek
6llnak.

Ez egyben azl is jelenti, hogy gyakorl6 szakszervezeti
vezet6k irdnyiljdk a szdvets6get 6s nem egy elktildnUlt
appar6tus. Az ASZSZ tagszervezetei akci6k6pes tdmO-

ni f 6sek, hiszen akdr a villamosenergia-ipa ri, akAr a moz-
donyvezet6k sztrdjkjai p6ld6ul szolgdlhattak arra, hogy
a tdrgyalAsos 6rdekegyezetet6s mellett a tags6g k6sz
hat6konyan 6s eredm6nyesen, nem utols6sorlcan hat6-
rozottan fell6pni 6rdekeinek v6delmdben.

Ez alapozza meg az ASZSZ alapfiloz6tidj6t, mely
szerint a szakszervezetek egyik f6 f eladata a mindenkori
hatalom (korm6ny) ellen6rz6se 6s ha szUks6ges, hatal-
m6nak korldtozdsa.

Tobbek kdzdtt ezzilria ki, hogy b6rmelyik korm6nyz6,
vagy nem korm6nyz6 pflrthoz ,,hozzAbijiunk", politikai
segfts6get rem6lve sajdt gy6nges6geink miatt.

Az Auton6m Szakszervezetek Szdvets6ge az elm0lt
6vek sordn igyekezett kozvetlteni az egymdssaltozsal-
kod6 szakszervezetek k6zdtt, jelent6s r6sze volt abban,
hogy sikenilt a volt SZOT vagyont febsflani, hogy a
Munka TOrv6nykdnyve n6h6ny rendelkez6s6t a munka-
vdllal6k javdra megvdltoztattfik. Fe. orszdgos 6rdek-
egyeztet6sben n6lkUldzhetetlen a szdvets6g jelenl6te
m6g akkor is, ha egy6bk6nt azt gondoljuk, hogy a hat
orszdgos szakszervezeti szdvets6g szdmban sok, ered-
m6nyekben pedig kev6s, mint szakszervezetstrukt0 ra.

Az ASZSZ a val6s 6rdektagoltsdgot tartja elsSdleges-
nek, elismeri, hogy a kdzalkalmazottakndl, a kdztisztvi-
sel6kn6l a Szakszervezetek EgyUttmfkod6si F6ruma a
meghatdroz6 szdvets6g, tigy tartja, hogy a v6llalkoz6i
szf6rdban az MSZOSZ a leger6sebb, de k6ts6gkiuUl
els6k vagyunk a kdz0zemekben 6s az akci6k6pess6g-
ben.

Az 1990-es 6vek sordn a politikai l6gkcirt6l is befoly6-
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sofua 6s az ellenszakszervezetikdpre alapozva sz6rnos
szovetseg j6tt l6tre, anclyeknek hosszrjtdvrj 6letk6pes-
s6ge mdra m6r megk6rd6jelezhet6, nem er6ltetve a
folyamatot, de c6lszer0lenne 0jra gondolni, hogy szOk-
s6g van-e a 6, vagy m6g t6bb orszdgos szakszervezeti
sz6vetsdgre.

Az el6z6ek tigye le mbev6tel6ve I is sz0vetsdgU nk stra-
t6gi6jdban ana kell t6rekedni, hogy soklal nagyobb
hat6konysdggal kdpviseljUk a hozzdnk tartoz6 munka-
vdllal6k 6dekeil, ennek 6dek6ben l6tre kell hozni a
sz6vets6g 6n6ll6 oktatdsi rendszer6t, javaslatokat kell
kidolgozni a kdzuzemekben foglalko2tatottak sajdtos
munkajogi v6delm6re, munkakdnilm6nyeik javil6sdra
6s munkaer6-piaci helyzetUk er6sft6s6re.

Az ASZSZ rendhagy6 kongresszusra k6sz0l, hiszen

tril a besz6mol6 jelent6sen 6s a program tervezet vit6-
jdn, megvilalja azokat a stratdgiai elk6pzel6seket, ame-
fyek esetleg hosszri tdvra meghalflrozzAk a sz6vets6g
munkdj6t. Ennek a sz6vets6gnek akkor van es6lye, ha
olyan er6s lagszervezetei lesznek, mint a Mozdonyre-
zet6k Szakszeruezete, ha ezek az er6s tagszervezetek
tudj6k egymdst, 6s ludiak a szdvets6get is v6llalni. (A
Mozdo nyvezetdk Szakszervezet6t a kongressz usr,n Dr
Borsik Jdnos, a MOSZ tigyvezet6 aleln6ke, az ASZSZ
tdrselndke, Sipos JdzsefMOSZ elndke, Apavdi Jdzsef
a MOSZ 0gyrezet6 alelndke, Ddrnyei 9zildrd leruleti
U gyviv6, az ASZSZ tagsz e rvez eti t a ndcsa lagia, 6 s l//6s
Jdnostertleti 0gyviv6 k6pviseli.)

Dr. Borslk Jdnos

n Vas0ti Erdekegyeztet6 Tandcs (VE! november
/Hl+-ei ril6s6n a MAV Rt., a Vasutasok Szakszerveze-
te, a Vasrlti Dolgoz6k Szabad Szakszervezete, a Moz-
donyvezet6k Szakszervezete, a Forgalmi 6s Kereske-
delmi Dolgoz6k Szakszervezete, a M6rndkdk 6s Tech-
nikusok Szabad Szakszervezele, a Vasutasok FUgget-
len Szakszervezeti Sz6vets6ge megAllapodott a Kollek-
tiv Szez6d6s (KSz) ,18. S-a k6z6s 6rtelmez6s6r6l.

A KSZ 48. S 1. pontja 6rtelm6ben a fordul6, illel6leg
az ulaz6 szolgdlatot elldt6k k6vetkez6 havi pihen6nap-
jait (illet6leg eset0kben az Mt. szerinti pihen6ld6ket)
legk6s6bb a megel6zd h6nap 23. napjdig kellkijeldlni,
6s arr6la nunkavdllal6t kirnutathat6an 6rtesftenikell. A
pihen6napokat (pihen6id6ket) azok kezd6 6s befejez6
id6pontjai f eltUntet6s6vel kell kijeldlni. ( P6ld6ul: az uta-
z6szolg6latot ell6t6 munkavdllal6 pihen6ideje 21-6n
07.00 6r6t6l 23-a 07.00'6r6ig tart.)

Az el6zetesen kijel6lt pihen6napokat (pihen6ld6ke$

sil. Ebben az esetben fjabb, 48 6ra id6tartam0 pihen6-
id6t kell r6sz6re kijeRilni.)

Ha azonban a pihen6napi (pihen6id6ben t6rt6n6)
munkav6gzdsre a rendes munkaid6t kdzvetlentil k6ve-
t6en kenil sor (p6lddul: vonatk6s6s miatt egy 6rdval
csdkkenne a szolgdlatot kdvet6 pihen6idd), akkor a
munkav6flal6 r6sz6re nem jdr felt6tlen0l m6sik teljes
pihen6nap (pihen6id6), hanem a kijelOlt pihen6id6 meg-
hosszabbftdsdval is megvdlthal6 a pihen6napon (pihe-
n6id6ben) v6gzett mu nka. (lu el6z6 p6lddndl maradva :
a munkav6llalf 21-6n 08.00 6r6ig dolgozott, egy 6r6val
csdkkent az eldzetesen kijeldlt pihen6ideje. Ez az egy
6ra megv6lthat6, ha ennek a pihen6id6nek a v6g6t
23-dn 07.00 helyett 08.00 6r6ban jelOli meg a munk6l-
tat6). Abban az esetben azonban, ha a pihen6id6t csdk-
kent6 munkav6gz6s id6tartama el6ri vagy meghaladja
a 4 6rAl, a munkavdllal6 r6sz6re teljes tartamf 6j pihe-
n6id6t kell biztosftani.

A pihen6napon (pihen6id6ben)
;;:::: munkav6gz6sre kOtelezett munka-
:,:i:, vdllal6 dlazfisAravonatkoz6rendel-
i ;i. kez6seket az Mt. 148. $ (1) bekez-
::i:' ddse tartalm?zza. Ennek 6rdek6-
;i;i ben, a munkav6llat6 a v6gzett mun-

kadn ier6 munkab6r6n f el0l SOo/o-os
b6rp6tl6kra jogosull, ha a pihen6napi rrunkav6gzdst
szabadiddve I v6ltottdk meg. A b6 rp6tl6k m6 rt6ke 1 00o/o,
ha a pihen6napi munkav6gzds szabadid6vel megv6l-
t6sra nem kenilt. Av6gzett munkd6rt j6r6 munkab6r 6s
bdrp6tl6k'meg6llapftdsa sordn a pihen6napon (pihen6-
id6ben) t6nylegesen rrunkaiddben tOltdtt id6t kellfigye-
lembe venni (tbh6t nem a pihen6id6 t6nyleges tarta-
m6t!).

Nem jdr k0l6n dfiazds a munkavdllal6 r6sz6re, ha a
pihen6napja (pihen6ideje) k6relme alapj6n m6dosult. A
pihen6nap (pihen6id6) v6ltoz6sdra vonatkoz6 minden
nyilatkozatot, vagy kOrulmdnyt 'nrdsban kell r6gzfteni 6s
azt a munkavdllal6valis al6 kell iratni.

Ezen k6z6s 6rtelmez6s k6zz6t6tele napldn l6p hatdly-
ba, rendelkezdseil 1997. december 1. napjdval (azaz
mdr a december h6napra kijeldlt pihen6napokra [pihe-
n6ld6krel is) kell alkalmazni.
'Ai hest a Vasuas H/r/apb6/ vetfrlk dt

csak a munkav6llal6 k6relm6re le-
het m6dosftani. Ebben az esetben a
megdl lapod6s szerinti pihen6napo-
kat (pihen6idcike0 kell az eredelileg
kijelOlt pihen6napoknak (pihen6-
id6knek) tekinteni. A munkavdllal6
k6relme ndlkOl a pihen6napok (pihe-
n6id6k) nem m6dosfthat6k, m6g akkor sem, ha a mun-
kav6gzdsre eredetileg kijel6lt napok 6s id6pontok a KSZ
30. S 1. pontja alapjdn (azaz: egy h6ttel kordbban a
rnrnkdltat6 egyoldalf int6zked6sdvel, vagy egy h6ten
belOl a nunkav6llal6val t6rt6n6 megdllapodds alapjdn)
m6dosultak.

A munkavdllal6 k6relme nem jelent felt6tlen pihen6-
napi (pihen6id6) dthelyez6si kdtelezetts6get a rrunk61-
tat6 oldaldn. Ha a rnunkav6llal6 a pihen6napjdn (pihe-
n6idej6ben) munkdt v6gzelt, r6sz6re els6sorban mdsik
pihen6napot (pihen6iJ6t) kell biztosilani a munkav6g-
z6st k6vet6 h6nap v6g6ig (Mt. 127. $ (2) bekezd6s). E
szabdly 6rtelm6ben, a munkav6llal6t 6jabb (teljes terje-
delm0, azaz munkakdr6t6l 6s mrnkarendj6t6l fUgg6en
42-4f 6ra) pihen6idd llleti meg, ha a munkav6gz6sre
kizdr6lag a pihen6napjdn (pihen6Hej6ben) kenilt sor.
(Az el6z6 p6ld6n6l maradva: a mrnkav6llal6t 21-6n
19.00 6rdra rnrnkav6gz6sre berendelik, 6s 6 6r6t telje-

,' A pihenoidorol*
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ALE eln6ks6gi til6s
Belg red, 1 997. oktob er 23-25.

Manfred Mp// elnok megnyit6ia ut6n az ALE elnoks6ge
tidv6z<ilte a jelenl6v6 romAn deleg6ci6t, amely ezen az lil6sen
k6rte felv6tel6t.

lon Vlada Rom6n Mozdonyvezet6k Szakszervezete elnoke
tSj6koztatott helyzetiikr6l. Ennek alapj6n a n6met 6talakftSsi
mint6ra a rom6n vasutak is Stszervez6s alatt 5llnak. 1998.
janu6r 1-j6t6l rij tigyvezet6s lesz a vasutak 616n. Az egy f6s
mozdonykiszolgAl6s bevezet6se jelenleg folyamatban vart,
probl6m6kat okoznak a mozdonyok hiSnyos biztons6gi beren-
dez6sei, valamint a hatAlyos utasft6sokkal m6g nem esnek
egybe az egyszem6lyes kiszolg6lAs feh6telei.

A Rom5n Mozdonyvezet6k Szakszervezete (SLl) tagl6tsz6-
ma 15 840 f6, 6tlagkeresetUk 680 000 lei, ami 170 DM-nek
felel meg. A szakszervezet tagosszet6tele 8000 mozdonyve-
zet6, 4000 mozdonykis6r6 6s 38zO egy6b (kik6pz6, felvigyaz6
stb.) m u nkakorben foglalkoztatott.

1993 6ta m6sodszor v6lasaott6k meg a jelenlegi elnokot. A
rom6n vasutak 8 tertrletre tagoz6dik 6s 53 vontat6sif6noks6g
mUkddik.

A rom6n vasutak l6tszAma jelenleg 137 000 f6t szAml6l,14
vasutas szakszevezel m0k6dik. Csak egyiittes Ksz megkot6-
se lehets6ges. Aszakszervezetitagd{ a nett6 keresetek 1%-a.

Az ALE elnoksfue megvizsg5lla a rom5n szakszervezet
alapszabAly6t a benyOjtott bfr6s6gi bejegyz6st, majd ennek
alapj6n egyhang6 szavazAssal az ALE teljes jogtl tagi6nak
felvette.

'Figyelemmel az ALE alapszabSly6ban megfogalmazon tag-
dr1kv6t5kra, az 1500 DM alaptagdtlmellett 3960 DM feikv6t6t
6llapfton meg, amely alapj6n a rom6n mozdonyvezet6k ALE
tagdija 1998. janu6r 1-j6t6l 5460 DM.

Az elnoks6g dontott arr6l, hogy a Luganoban 6ssze6llftott
EU Feh6r konyvhoz kapcsol6d6 munkaanyag v{Tleges lormS-
ba ont6s6re felhatalmazza az ALE elnok6t, s ennek kapcs6n
az eddig v6lem6nyt nem nyilv6nft6 ALE tagok november 24-ig
tehetnek 6szrev6teh. A v6gleges anyag elkiild6sre kerUl az
6rintett kozleked6si miniszterekneh az EU Ktizleked6si Bizott-
s6g6nak 6s az ALE szakszervezeti fed6szerv6nek, a CESI-
nek.

A tagszeruezetek tdl6koztatQa
N6me t Moz&nyueze tdk Szakszeruezete :
Jelenleg 28 600 mozdonyvezet6 teljesft szolg6latot, s a

mozdonyvezet6k szem6ly szerint 1997. december 31 -ig az
al6bbi l6tsz6mmegoszl6sban lesznek a divizi6khoz rendslve.

- T6vols5gi 6s nagysebess6g0 szem6lysz6llftAs: 350016,
- Szem6ly 6s el6v6rosi divizi6: 15 000 f6,
- TeherfuvarozAsi divfzi6: 10 100 f6.
A tovAbbi szervez6si l6p6sek 1999.

janu6r 1-j6t6l a divlzk5k tin6ll6 Rt.-kk6
alakulnak. Ezt k6vet6en (jelenleg m6g
nincs hat6rid6 kit0zve) a n6mel vasutak
holdingg6 to[6n6 Stszervez6se v6rhai6.

Sudlci Mozdonyuezetdk Szakszerve -
zete:

A jelenlegi mozdonyvezet6i l6tszAm
3400, amelybfilTS az, aki l6tsz6mfolos.
Avas0ti reform keret6ben 1998. januAr
1-j6t6l az al5bbi sz6tv6ldsok tdrt6nnek
meg:

- infrastruktfra,
- iizemvitel,
- vontat6s.
Avontat6shoz fog tartozni a j6rm0vek

6s a mozdonyvezet6k melletl a forgalmi
ulaz6i l6tsztm 6s a kocsitisztft6k.

A l6tsz6mfrilodegg6 min6sftett mozdonyvezet6nek a jelen'
legi szab6lyok alapj6n nem lehet felmondani, mivel kozalkal-
mazottaknak min6stilnek. A szakszervezet 6s a vas0t vezet6i
kcizcisen keresik a megfelel6 megold5st e t6rgyban.

A sv6jci koll6g6k elmondoilak, hogy ismereteik alapj5n Hol-
landia t6bb ICE nagysebess6gri vonatot vAsSrol, ami alapj6n
vilAgosan l6tszik, hogy a kornyez6 orsz6gokba ezekkel a
vonatokkal be kfv6n jdrni.

Szeb Llozdonyvezetdk Szakszervezete :
Pillanatnyi megft6l6s alapj6n nincs mozdonyvezst6i l6t-

sz6mfrilosleg, legnagyobb gondot az alacsony fizet6sek 6s a
kollektfv szez6d6s vit6ja okozza. Amennyiben nem lesz meg-
6llapod6s, 1997. november 1 6-6n 1 2.00 6r6t6l 6halSnos mun-
kabesztjntet6st helyeztek kil6t5sba mindaddig, amQ nem lesz
meg6llapod6s. Probl6ma, hogy a vas0tnAl m0kod6 tcibbi vas-
utas szakszervezet (kiv6tel az 6llom6si szem6lyzetet tomorft6
szakszervezet) k6vetel6seikkel nem vSllal szolidarit5st.

Amennyiben bekovetkezik a sztr6jk, el6tte felhfvj6k a szom-
sz6dos 6llamok k6zleked6si minisztereinek a figyelm6t, hogy
amennyiben m5s orszAg vas0tjai, vasutasai bel6pnek a sztr5jk
idej6n az orsz5g teriiilet6re, az esetleges kovetkezm6nyek6rt
nem v6llalnak felel6ssfu et.

Bo lgd r Mozdo ny ueze tdk Sza ksze rvezete :
Legrf6bb probl6ma, hogy Bulg6ria a gazdas6gics6d sz6l6n

All, s ez al6l nem kiv6teleksem a vasutasok, sem a mozdony-
vezet6k. A mozdonyvezet6k tekintet6ben abban k6rik az ALE
segfrs6g6t, hogy tegyen l6p6seket a militarista, katonai ka-
sz6rny6ban tort6n6 mozdonyvezet6i k6pz6s megsztintet6s6-
re, 6talakft6sAra.

Spanyol Mozdonyvezet6k Szakszeruezete :
A vas0t racionalizAl6sa hasonl6an tort6nik, mint b6rmely

m5s eur6pai orszSgban. Jelenleg kev6s a mozdonyvezet6, s
ennek nyom6n az egyes divizi6k on6ll6an akarnak mozdony-
vezet6t k6pezni, amellyel a szakszervezet nem 6rt egyet.
Jelenleg folyik a teljeskorU egy f6s kiszolgAlAs bevezet6se.

Szloudk frlozdonyvezetdk Szakszervezete :
Az 6talakft6s az el6bbiekben felsoroltakhoz hasonl6an tor-

t6nt meg. AszlovAk vasutasok 1 997-ben 6%os inllSci6 mellett
1 ?/o<,s b6remel6sben r6szesii hek.

A szlovdk elnok elmondta, hogy a Cseh Mozdonyvezet6k
Szakszervezet6ben vezet6v6lt6s voh, s ennek nyomAn ism6-
tehen lelvette a kapcsolatot a 11 000 f6t sz5ml6l6 testv6rszak-
szervszetlel. tJgy gondolja, hogy a csehek korAbbi ad6ssAgai-
val szemben tov5bb kell folytatni a tdrgyal6sokat, s meg kell
keresni annak a lehet6s6g6t, hogy a cseh mozdonyvezet6k

tovAbbra is az ALE-hoz tartozzanak.
Fntz Schneider az ALE p6nzt6rosa

t6j6koztat6t adott a p6na5r 6llAsAr6l,
amelynek nyom6n a saldo pozittft, azaz
67 603 SF van a szAmlAn.

A MOSZ elszAmolSsa rendben meg-
tort6nt, pozitfv saldoval rendelkezOnk
(354 DM).

Az ALE eln6ks6ge dontott a MOSZ
azon k6relm6r6l, hogy az 1998 6vi6szi
elnoks6gi Ul6s Budapesten, szeplem-
ber 16-19. kozott, a MOSZ lll. Kong-
resszusAval p6rhuzamosan legyen
megtarNa.

A tavasszal esed6kes elnoks6gi til6s
(pillanatnyilag a d6tum meghat6roz6sa
n6lktil) Svdjcban keriil megrendez6sre.

Sipos J6zsef
eln6k

PriratEdcrcis teruek
aiugoszliiv

kcizlekeddsben*
A kormCny a vas{t privatizilisit is latolgatia, amidta
a Bulg6da 6s G0r0gorszCa leld vezet6 p6ly6lvissza-
ven6k az eu16oai f6 0tvonalak kdzd. Am a kdzlekeddsi
tdrca vezet6ie szednt iti mdg l6bbet kell lennie a
kulfdHi t6ke drdekl6ddsdnek felk0ltdE66rt. A moz-
donypark 6s a pdlyatestek skalmas illapohan van-
nak, srinte ,menetendszer0" a nemzefidzi exp-
resrzek tdbb 6rds kdsCse, s mindennapoe egy-egy
lCrat lemondisa. Pillanatnyilag mind a JAT, mind a
Jugoszldv Vasuhk privadz6cidla ink6bb l6lszik db-
rAndnak, semminl eldrhet6 lehet6s6gnek.
Ujril6k, 1097. ottdber

Pilcr lllndor
' l,lilpszabadsdg, | 997. oktdber 30.
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KONG RESSZUSI MENETREND
A MOSZ Ugyviv6 Bizottsdga, az 1997. november 3-i
0l6s6n megrtdrgyalta 6s elfogadta a ilozdonyvezet6k
Szakszervezet lll. Kongresszusa lebonyolftds6nak
m6diet, helyszin6t 6s id6pontjdt.

A Kongresszus meghivott vend6gei k6zdtt lesz az
ALE teljes eln6ks6ge, mert ebben az id6pontban Buda-
pesten kenll megrendez6sre az ALE soros eln6ks6gi
Ul6se is.

1 998. merclus-6prl lls : Tagcsoport I vClasztdsok.
Atagcsoportok a kiaddsra kenil6 egys6ges vdlaszt6si
elj6r6si szabdlyok alapjdn sajdt hatdskdrben d6nte-
nek a helyi v6lasztdsok id6pontjainak kittiz6s6r6l.
Fe/e/6s: teniletr iigyurud,

tagcsopo ttok veze td trsz ts 69 ws e /6r
Helozin: Vontatdsi Fdndksdgek

Ezen a h6t v6g6n kenil megrendez6sre az Eur6pai
Mozdonyvezet6k Napla k6zponti rendezv6nye is.

A MOSZ alapszab6lya 6rtelm6ben a kongresszust
megel6zden, kell6 id6ben, a dernokratikus elvek betar-
tesaval kell megtartani a tagcsoporti, maid tenjleti v6-
lasztdsokat.

M indezek f igyelembev6tel6vel az al6bbi id6intervallu-
mokban 6s Utemezdsben kell az el6k6sz0leteket meg-
tartani.

1 998. melus-ltinius : Tertletl vdlaszt6sok.
A megvalasztott tagcsoporti tiszts6gvisel6k kdzosen
ddntenek a tenileti tiszts6gvisel6 v6laszt6s id6pont-
jed/'.
Fe/e/6s: e/n6/r, iigyvezetdalelnc,kti&

tenileti tigyuivd
Helyszin: a tenilethez tartozd uasdt-gazgatdsdg.

A MOSZ lll. Kon gresszusa
1998. szeptember 16. 10.dl6ra
1 0.00-1 4.00 6ra El6addsok, protokoll meghivottak

besz6dei
1 4.OO-1 5.00 6ra All6fogad6s valamennyi r6sztvev6

sz6m6ra
ALE sajt6t6j6koztat6

15.00-18.00 6ra Kongresszusi beszdmol6
Alapszabdly m6dosil6 javaslatok
vildja, szavaz6s
Vezet6 tiszts6gvisel6k megvdlasz-
tdsa

Felel6s: elnd& Agyvezetd alelndkdk, tertileti vezetdk,
a MOSZmunkatdrsai

Helyszin : BevdtelellendrzCsi lgazgatdsdg
(BEIG) konferencraterem (Budapest, Nyugati tdr 2)

1998. szeptember 17.8.00 6ra
8.0G-12.00 6ra A MOSZ programja, vita szavaz6s

Egy6b, kongresszusi hatdskdrbe
utalt dokumentu mok megvitat6sa,
elfogaddsa
A lll. kongresszus zdrfsa

1 2.00-1 3.00 6ra Sait6tdj6koztal6

Felel6s: elnti& tigyvezetdalelndkdk,
tenileti uezet6k.
a MOSZmunkatdrsai

Helyszin: A ll,fo9zni szdkhdza
(Bp. XlV, Bdcslrai utca //. sz.)

A rendez6ssel kapcsolatos feladatok

Egy6b hatdrid6s feladatok
A kongresszusi dokumentumokhoz tett kesbeli javas-

latok, tagcsoporti, teriileti szinten.
Hat6rid6: 1998. janudr 1. - j0nius 30-ig
Felel6s: tagcsoportitisztsdgvisel6k,

teruHivezetdk
A iavaslatok, dokumentumok dsszedllildsa, Ugyviv6

bizoilsdgi j6vdhagy6sa.
Hatdrid6: 1998. jrilius 31.

a

a

a

sz6lldshelyek biztosftdsa a kUlf0ldi deleg6ci6knak,
sz6lldshelyek biztosildsa MOsz-k0lddtteknek, akik
tdvoli lakhelytik miatt nem tudnak hazautazni,
a kongresszusi helyszinek biztosftdsa, alkalmi de-
kordci6ja,
a k6t helyszfnen a vend6gl6tds megszervezdse,
a MOSZ 6ltal kiaddsra kenil6 protokoll tdrgyak,
dokumenturnok elkdsz tdse,

Felel6s: eln6k,Ugyvezet6aleln6k6k,
tenileti vezet6k,
a MOSZ munkatdrsai

Kongresszusi dokumentumok postdzdsa :
krilddtteknek, megh fvottaknak

Hatdrid6: 1998. augusztus 15.
Felel6s: elndk,Ugyvezet6alelndk6k,

a MOSZ munkatdrsai

. a kongresszus k6ltsdgvet6s6nek megtervez6se,
az 1998. 6vi MOSZ-kdftsdgvetdsben t6rtdn6 k6z-
gy0l6si j6v6hagy6sa.

Budapest 1997. november 3.

MOSZ
0cYvrv6 BtzorrsAcA
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Mik0zben az ismer6s szlogen val6di
6rtelm6n t0n6ddm, b6k6scsabai
kofl6gdm Badth GCza,lapunk mdr-
ciusi sz6m6ban megjelent sorai jut-
nak eszembe:

lgazgat6sdgunk - Szeged - min-
dig is hfres volt a maga saj6tos,
egyedi felfogdsdr6l, a mindent mes-
k6ppen 6rtelmezds6r6l, s Qy nem
kUl6nben a sajdtos vizsgdztat6si stf.-
lusd16l.

Az eltelt mdsf6l 6v - a vizsgdzta-
tdst6l eltekintve, mely val6ban em-
bers6gesebb, oktat6 jelleg0 lett -
ism6t bebizonyilotta, hogy val6s
helyzettel dllunk szemben. De mind-
ezt lehet m6g fokozni. E tenilet egyik
szegletdben van egy szolgAlati hely,
mely szinte 6llam az dllamban. K0-
l6n6sebben mdr nem kell berrutat-
nom, eddig h6rom ft'6s jelent meg 2v
itt t6rt6nt esem6nyekr6l. A neve:

KUNSZE}ITMKLOS,
CSOMOPONTI ALLOMAS

Mit6l is olyan kUldnleges ez a
szolgdlati hely? A felsorolds nagyon
hosszri lenne, de n6hdnyat tanul-
s6gk6ppen kdzreadok.

Ez egy hermetikusan zdd tenilet,
innen inform6ci6 nem szivdroghat
ki. AterUletileg illet6kes VBI k6pvise-
l6je igen csak elcsod6lkozott a tdr-
tentek hallatan, de hivatalos vizsg6-
latot nem indilottak.

Itt nem a Forgalmi Utasftfs szab6-
lyai a m6rt6kad6ak els6sorban a
munka elv6gz6s6re, hanem 0gy-
mond a,,szolgdlati f6n6k elvdrdsai-
nak" keli me$elelni.

Nem kell okvetlenlil betartani a
Munka Torv6nykonrye 4. $ 1. 2. 3.
bekezd6s6ben foglaltakat - misze-
rint a tdrvdnyben meghat6rozotl jo-
gokat 6s k6telezettsdgeket rendeF
tet6s0knek megfelel6en kell alkal-
mazni-, gondolok itt a mozdonpre-
zet6k egy id6beni szonddztatdsdra.

A szolgdlati vezet6 nyugodtan
szem6lyeskedhet tehetetlens6g6-
ben a forgalmi iroddban, nyornda-
festdket nem t0r6 szavakal is hasz-
n6lhat tan(k jelenl6t6ben, bizo-
nyftva kitrin6 konfliktuskezel6 k6-
pessdg6t an6lkUl, hogy a haja szdla
meggOrlrUlne.

A kollektiv szez6d6s6rt f olytatott
sztr6jk idej6n - torv6nyellenesen -
nyilatkozat al61r6sdt k6ri a dolgoz6k-
t6l, mi szerint: ,,aki nem iria al6, hogy
nem sztrAjkol, az felejtsen el!" Azt
hiszem ez Qy mindenki szdmdra 6rt-
het6.

Aki nem hajland6 az etudrdsok-
nak megfelelni (n6mi utasftdselle-

MASEZAMAU..
nes rrunkav6gz6sben is r6szt ven-
ni), esetleg tisztdban van a jogaival
6s m6g 6lni is akar vele, az rdvide-
sen vdllalaton kivtil talelhatia magdt,
amire p6Ha is van.

Kozlekedtethet kUldnvonatot ba-
rdti sz'nvess6gb6l, menelrend n6lkril,
nrely v6gUl is mentesft6 vonatk6nt
(rendk'nvtili utas6raml6s!) k6zlekedik
le, csoddlatosk6ppen szerelv6nyro-
nati vonatszdmban. Hogy a dolog
teljesen hivatalos l6tszatf legyen,
n6g vezet6 jegryizsg6l6t is vez6-
nyefnek hozz| Felfoghatndnk ezt
[izletszez6snek is, csak hogy az el-
s6 esetben hat utas utazotl 6s kb.
200 Ft bev6telkeletkezett, a m6so-
dikban kett6, egyik0k arck6pes iga-
zolvdnnyal 6s a b9v6te1 50 Ft alatt
maradt. Mivela MAV Rt. gazdas6gi
helyzete cseppet sem r6zsds, nyu-
godtan elk6nyvelhetirik, itt a k6lts6g
sokszorosa lett a bev6telnek, de leg-
aldbb bebizonyilottuk, hogy a MAV
Rt. utasbar6t politik6t folytat.

Munk6ltat6i int6zked6s indulhat
fgy munkav6llal6 ellen, hogy a hi-
bdztathat6sdg alapjiul szolg6l6 pa-
rancskonyvi rendelet az esem6ny
utdn kett6 nappaljelenik meg, m{d
VBI rendeletre n6gy nap mflva
vissza is vonjdk. A dolgoz6 okt6ber
23-An irt esem6nykdnyvi jelent6s6t
a szolg6lati f6n6k november 10-6n
irja al[.

Az dllomdson vdgzett kocsibon-
tdsn6l az enged6lyt trizveszdlyes
(,,C" jelfi) munkatev6kenys6gre ad-
tek ki, 1996. november 12-i kelle-
z6ssel.

Ezzel szemben a lorgalmi vdg6-
nyokt6l 6s a felv6teli 6ptilett6l n6-
hdny m6terre fokozottan triz- 6s rob-
bandsvesz6lyes (,,A' jel0) munkdt
v6geztek, vesz6lyeztetve ezzel a
vasutas munkavdllal6k 6s az utasok
biztonsdgdt. A vdg{shoz haszn6lt
g6;ok tdroldsdndl semmibe vett6k a
MAV Rt. T0zv6delmi Utasftdsdnak
kJe vonatkoz6 pontjait. Csak a vak-
szerencs6nek k6szdnhet6 az
anyagok mennyisdg6vel szdmoMa
-, hogy nem k6vetkezett be baleset,
vagy katasztr6fa.

Szolgdlati vezet6nk leg0jabb ala-
kildsa: nnzdonyvezet6 levdlt6sa
saj6t hatdsk6rben,,,utasft dseHenes
magatarldsra" hivatkozva. A Menet-
igazolvdnyt irgtalanul bevonta,
meg6llapftdsdt a ,,megiegyz6s" ro-
vatban aldirdsdval hitelesitetle. E
szakszeni int6zked6s6t t6virati 6ton
(69/b) jelentette az illet6kes szak-
Qazgat6sdgnak, illetve a vontatdsi

f6n6ks6gnek is. Pedig ez a vonat
csak menesztdsre vdrt 6s nem ka-
pott k6tsdgbevonhatatlan felhatal-
maz6st az elinduldsra. Ezen t6nyke-
d6sdvel kimerft ette a v6tkes kdteles-
s6gszegds, valamint a hatdsk6ri t6l-
l6p6s fogalmdt is.

A mozdonyvezet6t legyz6kdnyvi-
leg kihallgattflk, az esem6ny t6bbi
r6sztvev6j6t azonban nem. Csak
megjegyeznikivdnom, hogy a m6sik
rnozdonyvezet6t - aki szintdn nem
volt hajland6 ezekkel a felt6telekkel
tovdbbftani a vonatot - mdr nem vdl-
tott6k le, tehdt a szemdlyesked6s
bizonyfthat6!

M0szaki utasftdsunk el6iria, hogy
a rnozdonyvezet6nek mindenkor
nyugodtan, kdniltekint6en, fegyel-
mezetten, az utasftdsok betartdsd-
val kell a szolg6lat6t v6geznie. Le-
hets6ges, hogy az Uzemviteli veze-
t6kre ez nemvonatkozik? Ezen ese-
m6ny bekovetkeAekor, ezzel a ve-
zet6vel 6rtelmes, emberi sz6t nem
lehetett v6ltani. Int6zked6s6t az uta-
sfr6s pontjaival nem indokolta, jo-
gossdgdt igazolvdnnyal vagy meg-
biz6lev6llel ald nem t6masaotta. A
Menetigazolv6ny bevonds6r6l elis-
merv6nyt nem adott, a szolgdlatk6-
pess6get - amely viszont k6teles-
s6ge lett volna - nem ellendrizte.
Ezen rendk'nvUli esem6ny miatt a
mozdonyvezet6nek a jegyz6kdny-
vez6s miatt kellemetlenspge, vala-
mint erk6lcsi k6ra, a MAV Rt.-nek
jelent6s anyagi k6ra sz6rmazott. A
vizsgdlat megindult, rnajd teljesen
le6llt, elvdgre ilyen szinlen m6r teF
jesen mds szab6lyok 6w6nyesek.
Az is lehets6ges, hogy bizonyos
szint felett a vezet6nek mentelmiio-
ga van, szinte kikezdhetetlen. Ma-
gas kapcsolatokkal rendelkezve
mdg a Forgalmi UtasftAst sem kell
ismernie, mivel minden hiba legileF
jebb hdrom napig tart, a negyedik
napon mdr elsimftjdk az tigyet.

Felmenil a kdrd6s, hogy meddig
lehet m6g elm.enni?

Tisztelt MAV-vezet6k! T6nyleg
nem tudjdk, hogy mitdrtdnik a szol-
gdlati helyeken? Vagy csak az ered-
m6ny szdmft 6s a c6l szentesfti az
eszk6zt. Az irctt 6s eleklronikus saj-
t6 az UNIO-hoz val6 felzdrk6zdst
harsogja.

Megnink Eur6p6ba, de Qy ez az
0t a Balkdnon 6t vezet...

Garamv0lgyl lstvdn
f6nnzdonyvezet6

Kiskunhalas, k0ls6 szolgdlati hely



okAig nprfondiroz-
tam, hogy megfijam

eme kis nnrgoklddst, mely
napjainkra mdr lerdgott
csontnak szdmil: neveze-
tesen a menetrend. Mivela
vdletlen ugy hozta, hogy
kezembe kerUlt a MAV
P70m 6vi hivatalos menetrendje, azt bogardszva rd-
j6ttem, hogy az el6d6kl6lcsaktanulni lehet. Amdra mdr
s6qul6 lapok eszl6tikai kivitele napjainkban is felveszi
a versenyt rekldrnmal telit0zdell ut6diaival, s ami tonlos,
hogy inform6ci6tartalma dsszehasonlfthatatlanul iobb
napjaink diszes fedlapi menetrendieit6l. A csatlakoz6-
sok az el6gaz6 dllom6sokon a c6lbaiutds idei6t is adott
oldalon tUntetik fel, Qy nem kelloldalr6loldalra,menet-
rendi mez6r6l - menetrendi mez6re lapozgatva kulatni,
hogy mikor, hov6, ttogyan lehet eliutni.

Napokban pr6bdtta segfts6get nyfjtani abban kedves
ismer6s6mnek, ltogy mik6ppen tudja gyerrnek6t vonat-
tal Zalaegerszegre eljuttatni Kiskunhalasr6l. Kiss6 fel-
lengzdsen kivettem kezdb6l a menetrendet, gondolvdn,
hogy csak ofvasni kellbel6le. N6ztem, lapoztam mdr a
negyedik,,sajtpapirt" irtuk tele vonatszdmokkal, induld-
sold<al, 6rkez6sekkel, de a kdp nem igaz6n tisztult. 86
negyed6ra utdn ismer6sdm 6gy d6nt6tt, hogy feladva a
k0zdefmet a t6vols6gi buszra szavaz.

Val6szinfleg nem 6 volt az els6, akiaz 6ttekinthetet-
len, 6s sajnos lassu megold6sok helyett m6stvdlasztott.

Tov6bb ndzegetve a menetrendet azdrt bujk6lt ben-
nem a kis6rddg, Itogy 27 6welezel6tt mit nydjtottunk a
nagy6rdem0nek, 6s hdt ,,l6tszanak" a v6ltozdsok.

Kiss6 6 nz6 nddo n e l6szd r Budapest-Kelebia vonalat
vettem G6rcs6 al6, hisz itt 6lek mdr hosszri id66ta, igaz
1970-ben tizendves gyereld<dnt azt sem tudtam merre
van Kiskunhalas. Az id6 tefl a Budapest-Nagykdta vo-
nalon utaztam zsffolt vonatokon, helyenk6nt h6dolva
annak a sz6guH6 6lm6nynek, hogy a l6pcs6n is alig
f6rtem el. No, de konkretiz6ljunk.

1970/71, mit nyfjtottunk? 56. sz. Pann6nia Expressz.
Bp. Keleti indul 6.25 6rakor Kiskunhalasra fi'irrezik8.22
6rakor. 1997-ben mit nyfjtunk? lC 339-2 Bp. Keleti indul
5.50 6rakor, Kiskunhalasra 6ftezik 8.236rakor. Ja! Fon-
tos,hogy a t6volsdg megmaradt 134 kilom6ter. Huszon-
k6t 6wel ezel6tt 36 perccel kevesebb id6 kellett az
eljutdshoz.,

Tehdt MAS EZ AMAV. M6g egy 6rdekess6g!Ap6som-
t6ltudom, hogy a vonatok abban az id6ben zsffoltak is
voltak. Nem 6rtem, hogy most mi6rt panganak a vona-
tok, hisz rnost egy sebesnek rnondott vonat rdpke 2 6ra
45 perc alatt megteszi a 134 km-es t6volsdgot, igaz
menetre ndl6l me netre ndre kevesebb, 6s egyre ro m l6bb
6llapot0 kocsikkal.

Kem6nyen szolgdltatunk dm!
Ndh6ny 6wel ezel6tt a tdrsdg legjobb vonata volt a

16.00 6rakor indul6 gyorsvonat Bp. J6zsefvdrosMl Kis-
kunhalasra. A 7-8 kocsis szerelv6nybe indulds el6tt 1/2
6rdval m6r nem lehetett szabad 0l6helyet taldlni, annyira
k6zkedvelt volt a vonat, mely 1 6ra 47 perc alatt 6il le
Kiskunhalasra. Az akkori,,MAV 2000" szlogennel rendel-
kez6 c6g els6k6nt gyomldlta kia menetrendb6l. igy kell
ezt csindlni. Harc az utasok ellen.

M6g egy dsszehasonlildst engedjenek meg azzal a
tudattal, frcgy tudom a keny6r 6ra is m{s volt 1970{en.

1970-ben az emlfrett 0t dra l. oszl6lyon 53.10+23.60
forint gyorsvonati p6td{ voll, ugyanez napjainkban 1 050.

Meg mindig
a menetrend16l

I Tov6bbra is csod6lko-

tindig | r.1*r.',i:fd3 :,HJ';:
rend 16l I H$'-f,lln?,3x:?ffiYii

I az van amit mi tererntet-- tUnk magunknak, tefrdt
az el6bbfelsoroltak hrien tUkrozik, hogy MAS EZ A MAV!
Szerintem is, csak ezt nem akarom leirni, hogy 6n, 6s a
t6rs6g lak6iszerint mennyiben mds. Tov6bb mazsol6z-
va n6hdny Osszehasonlftds 1970 6s 1997 6v menet-
rendje alapjdn a teljess6g ig6nye n6lkril.

1970.6vben 1997.6vben
8p. Ke/eti - Hegyeshalom

6. sz. ORIENT EX. 24. Eurocity
lnd. :9.05 6rakor  Erk. :  11.35 6rakor  Ind. :9.12 drakor  Erk. :  10.57 drakor

Budapest - NagykanEsa
2206. sz. vonat 868. sz. vonat

lnd. :  17.23 drakor  Erk. :21.51 6rakor  Ind. :  17.10 drakor  Erk. :20.48 t i rakor
Budapest- PCcs

1908. sz. vonat
l nd , :  18 .21  drakor  Erk . :21 .21  6rako l

rc 806
l nd . :  l6 .55  6rakor  Erk . :19 ,25  drakor

Budapest- Szob
155. sz. vonat 230. sz. vonat

lnd.:7.50 rirakor Erk.:8.55 6rakor Ind.: 13.25 6rakor Erk.: 14.22 6rakor
Eudapest- Miskolc

2302. Tokaj-Ex. lC 500 Borsodi lC
Ind. :7.09 drakor  Erk. :9.01 6rakor  Ind. :7.00 6rakor  Erk. :8,48 6rakor

Budapest- Nyiregyhdza
1704. b. sz. vonat lC 606 Szabolcs lC

lnd.:13.38 drakor Erk.: 17.14 |rakor Ind.:16.05 t irakor Erk,: 19.00 drakor

Budapest- BCkCscsaba
0606. sz. vonat !c746 Atfotd rc

lnd. :11.10 drakor  Erk. :16.53 r l rakor  Ind. :15.55 drakor  Erk. :18,33 6rakor
Budapest- Szeged

702. Szeged Ex. lC702 Napf6ny lC
l nd . :7 .20  drakor  Erk . :9 .19  drakor  lnd . :7 .20  drakor  Erk . :9 .27  drakor

A nagyon szUk Osszehasonlitds szdmomra azt ltikrd-
zi, hogy 2/ 6v alall a fejl6d6s - egy vonal kiv6tel6vel,
mely a MAV szfve csUcske - HATALMAS.

Teh6t: MAS EZ AMAV!
Nekem is!

Klss Ldszl6

GOZTBELE!*
A MAV menetrendje rossz, mert a szerkesztdi nem ismerik az
utasok szokdsait; hol kordbban, hol k6s6bb inditj6k ugyanazt a
vonatot, vagy egyik tivben kihagyjdk, a misik 6vben visszahoz-
zAk, sdt ezt m69 6v k0zben is varidljik, az u{asok bosszant6s6-
ra. Am(g a vas0ttArsas6g nem tud tObb korszer(, k6nyelmes
kocsit be6llitani, legalibb az utasokat irrit6l6 prob16makat oldja
meg a cdg:legyen 6sszer0 a menetrend,6s legyenek t isztdbbak
a kocsik.

lsmer6s szavak, j6llehet nem egy ttirelm6t vesztett uhs eresz-
tette ki dUh6ben a gdzt; maga a MAV vez6rigazgabja mondott
v;iemdnyl ily m6don a minap az MTI 0$6n. M itmondjunk ezek utin
- a c6l ismert, szabad a pAlya. (' llagyar H i'lap, | 99/. I l. | 5.)

Sz, A.
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Fon a v6rem, alig bkok nyugalmat erdltetni a hangomra 6s higgadhn
beleszdlni a mozdonyrAdi6ba. Megaldzothak 6nem magam 6s ily
m6don pr6bAlom vddeniazt, ami mOlt6sigomb6l megmaradt. LAtsz6-
lag nyugodtan hlvom a mozdonyirinyit6t, mert klt'Ancsivagyok mi lesz
yelem - velem az elfeledetts6g 6rz6s6velkiiszk0d6 mozdonyvezetdvel,
0gy 6nem kicsavartak 6s dtdobtak, mint egy kiszolgilf rongyot -
becstelenek volhk ir6nyomban.

dani azt az egyszer0 feladvAnyt, hogy t0bb egymdst k0ve6 szolgAlati
heryen ethaladhssa ezt a neh6z vonahl Mennyi energia ttlstol el
potyera? Vagy vegyuk azt az esebl amikor a mozdonyvezetd siet
vonatdval, mert haza akar 6rni iddben (12 6rAn beliil), de az irdnyi6s
kdpblen olyan szinhn forgalmat szervezni, hogy mindez megval6sul'
jon. Vajon gondol-e ilyenkor az a mozdonyvezetd a gazdasAgos vonat-
tovibbi6s elmdletdre, akinek az a c6l lebeg a szeme el6tt, hogy nehdz
szolgdlata uHn v6gre haza6rjen. Sok-sok energiAt megsp6rolhatna a
vas0tnak a vonali irinyit6 szolg6lat, ha megbizhatdan 6s korrekbn
vdgezn6 munkdjAt. Eves szinten kb. 100-250 milli6 forint energiak6lt-

Pedig j6l indult a reggel 6s most val6ra vdlhk rdmdlmaim. Reggel0t
6rakor lelentkeztem szolgilaba, egy csinos kis fenevadat bhhk rim;
a 012-es tigrist (ismerhbb becenevdn gigant). Hamar kijdrtam a t0t6-
hAzb6l, mert azt mondHk s(i196s a vonaL Herom 6s f6l6rdt Alltam az
Allomis egyik mel16kvlgdnydn, mert a s0rgdsnek mondottvonatot mdg
0ssze sem dllitottdk. Aztdn jOtt a sv6dcsavar -

s6get m egsp6rolhatnen k.
C) GondoFe ana az irAnyitis, hogy egy-egy siet6, ideges koll6ga

- mennyivel noveli a baleseti vesz6lyforr6st?

Holt lelkek- - - - -  - l  
gozhassanak?

D) Egy szolgAlatban eltdlthe6 munkaid6 12
6ra! Milehet az az ok, amelyb6lkifoly6lag a vonaliirAnyit6 szolgAlat
figyelmen klv0l hagyja ezta tf nyt 6s ez6rt tdrv6nytelensdget k0vet el.

mint oly sokszor. Kil6p6 vonat helyett egy fra-
dis vonatot kaohm - hozzd kell bnnem: ez a
vonat az6ta ott dllt az dllomdson, ami6ta kijir-
tam. A szobelatom negyedik 6rejAt hpostam
mAr. amikor elindultam Fovirosunk fel6, A

M6rhet6-e ez anyagiakban? Nem kellene-e
becstiletesen binni a mozdonyvezettikkel, le-
het6v6 tenni azt, hogy nyugodt l6gk0rben dol-

figyelmen klv0l hagyia ezta tf nyt 6s ez6rt tdrv6nytelensOget k0vet el.
M i van akkor, ha a koll6ga egy Uzlett6l esik el, mert nem 6r haza 1 2 6r6n
beliil? Ki fizeti meg a veszlesdget 6s az erk0lcsi kirt a be nem tartott
ig6ret miatt? Az irinyitAs egy vdllrdndiHssal elint6zi a dolgot Vajon
minek min6s0legy kollektiv szendd6s be nem tartesa? A vonaliirAnyit6
szolgAlat nemtOrdd0m munkavdgzdse miatt a Vas0ton csathnna az
ostor, ha a Kollektiv Szendd6sben is r0gzih[ 12 6rds haHr 6tl6p6se
miatt valakipert inditana. Bdr k6tlem, hogy 6rdekelnd az ir6nyit6 urakat,
mert hle16ssdgre t1gysem vonn6 6ket senki.

Erdekes dolog !Vannak mdg olyan kollEgik, akik em16keznek azokra
az id6kre, amikor mdg nem l€bztek me netirin yi6 k, ment a vas0t akkor
is. Egy szdmit6gdpes irinyit6si rendszer kieg6szithet6 szimtalan olyan
alprogrammal, amelyek korrektlil, precizen le tudnik bonyolitani a
vonatto rgalmat, em beri beavatkozis n6lk0 L M 69 tal6n a vid6 ki kollegdk
hazautaz6 vonatait is figyelembe vennd a szimit6g6p - ilyen feladatra
a mai vonali irdnyit6szolgdlat k6ptelen. A szdmiEstechnika 15 6ve
eljutott ene a szintre - emberi tdrsai mdg ma sem.

A fentleirhk ellen6re, a kialakult helyzet6rt,6n, m6gsem csupin 6ket
tartom feleldsnek. T6ny, hogy egy feladat elvdgz6sdhez biztositani kell
a feladat elv6gz6s6hez sziiks6ges felt6teleket - 6rdekes, ez a mondat
m6g a tegyveres er6k szolgilati szabAlyzatdban is szerepel; vajon
l6tezik-e Fx, Ex, 0x stb. uhsiHs, amelyben hasonl6kat olvasunk - alig
hiszem. K0telessdgeink vannak 6s minduntalan az arcunkba vigjdk,
jogainkr6lpedig hallgatnak. Furcsa, 0gy tudtam, csak az ostoba ember
6rzij6l magdt buta emberek 6rsasAgdban ! M eglep6d6sre - ism6t csak
azt mondom - nincs okl Olyan l6gk0rben, ahol az EMBER nem
szempont, nem lehet csod6lkozni ilyen hozzddlldson. En nek az dll'rtds-
nak az alAtimasztisira elmes6lem a kOvet<ezo kis szhritl

Egy kozdpdllom6son giganttal tolhk egy kocsit az A116 hrtal6kra!
Mi6rt? Nem tudnilAz lvben nem lehetett jol l6tni 6s a tolat6 gigant
recsattant az 6116 bob6ra. A kis mozdony vagy tiz m6brt hAtra cs0szott
6s megrepedtaz iv belsele feldli 0tk0z6 t0r6lemez6nek als6 hegesztf -
se, mis baj- szerencsdre nem tdrEnt. A gigantos k01169a rogton elment
telefonelni a hazaidiszpdcsernek. Telefon besz6lgeEse kOzben meg-
6rkezett p6ruljdrt koll6gila 6s elkezdett Uv0lt0zni, hogy ne a mozdo-
nyokkal foglalkozzon, hanem vele. HdsUnk felpillantott 6s nyugodt
hangon csak ennyit mondott ,Koll6gAm, nyugodjon megl Ebben a
rendszerben senkit nem 0rdekel mag6val mi van, az 6n diszp6cserem
csak azt k0rdezte, a g6ppel mi van!'.

Az igaziproblOma abban leledzik, hogy irAny'rt6ink nem UdlAk blfog-
ni: €l6l6nyekkelvan dolguk, nem robotokkal. Vajon a 12 6rdba be van-e
kalkuldlva az evdsre szint id6? A vez6nyl6si rendszer figyelembe
veszi-e azt a Enyt, hogy 16 6ra m0kOdds uEn az idegrendszer koordi-
n6l{sA6rl felel6s mirigyek nagy rdsze pihenni t6r t6l0nk ftiggetleniil;
ebben a csOkkent fizikai illapotban kell teljes 6rt6k0 dOntdseket hozni.
Az egyik djszaki16la mAsikra va16 vez6nyl6s mennyiben teszilehetdv6
azt, hogy hljes lelki nyugalommal Allithassuk: kipihenbk vagyunk?
Emberek vagyunk,6rz0nk 6s elf6radunk - mint bArkimis. Az az ember,
aki ezt nem veszi tudomdsul, mert - beosztAsinAl togva - tens6sdge-
sebbnek 6ni mag6l az erk0lcsileg semmi 6s lelke halott.

Veres Gy6r0

domb6viri berkekben jArhs koll6gAk, ilyenkor mAr tudjAk: szinb bizhs
a 12 6rilnhl hosszabb szolgAlat. A menetirdnylt6 brm6szebsen opti-
mista - ez drthe$ is, senkinem becsmdrlia sajdt munk6j6t. Semmilyen
6rvvel nem lehet meggy6zni 6t arr6l, hogy az es6lytelenek nyugalmival
futunk ki apAlyilraa 12 6rfin belUli szolgilatdrt vlvott m6rk6zdsen. Az a
legbosszant6bb, 6rveinkre nincs konkr6t vAlasza - persze a bkint6ly
uralmi stilusnak 6s az autokrata vezetdsi rendszerben a logikus 6rve-
l6snek nincs ldtjogosulbdga, ker0ljdn is birmibe, van amikor semmi
sem dr6ga. A vonali irAnyi6szolgdlat v6lem6nye, az esetek t0bbs6g6-
ben, ellentdtes a mienkdvel- j6formin meg sem hallgatnak.

Egyszer az egyik kolldgdm bzert, mert lej6rt az ideje. Az irdnyit6
term€szetesen zokon vetb a dolgot€s rossz szok{sdhoz hiven fenye-
get6zni kezdett. A koll6ga sem voll els6bles mozdonyvezet6, annyit
mondott az irAnyit6 0rnak, hogy 0gy gondolia, eleget tett mAr a vas0tf rt
a mai napon, Persze a tOrekv6 irdnyit6 visszavAgotl ,M aga ne gondol-
jon semmit! S6t egydlhldn ne gondoljon, az6rt vagyok 6n itl hogy
gondolkodjak maga helyeill'. Szinte ldttam ko1169im ahogy elmosolyo-
dik. Sze16ny hangon csak ennyit mondott: "0n 

gonColkodik helyetbm,
irdnyit6 rir, akkor agyilag nagyon szaruldllunk!'. Azon a napon, vdgig
ezen a frekvenci6n hallgattam a mozdonyridi6t, minden esehen f(ilh-
n0ja voltam a koll6ga azon pr6bAlkozAsainak, amikor a menetirinyit6
figyelmet felhlvta az id6 el6rehaladtira.

Ebb6l az eseb6l is viligosan Htszik, tisztelt ko1169Aim, nOmelyik
vonali ir6nyit6 szobeht 0ntelts6ge akkora, hogy nem is hajland6 figye-
lembe venni az o balfogdsait elszenved6k "seg6ly ki6lt6sait'. Pedig
jobban mnn6, ha figyelne, mert nemt0r6d0ms6g6.vel s0lyos anyagi6s
erkdlcsi kdrokat okoz a vas0tnak, a dolgoz6knak.0nmagdt meg alapo-
san lej6ratja.

Sze96ny vasutunknak minden fill6r pdnzre sz0ksdge van - kinek
nem. M 69 a t6kp16ba bdrcin is sp0rolnikell. llyen sz0k0s anyagikerehk
kOzOtt a vonali irAny'rt6 szolg6lat megengedheti magdnak, hogy s0lyos
osszegeket h 0zzon kr a vasut zseb6b6l 6s veszbgessen el a semm ire,
ezzel tu so lva el sajAt alkalmatlansAgdt szervez6s te16n - teszik mindezt
olykor tdrv6nyebn eszk0zdk bevetds6vel; fogalmam sincs arr6l hon-
nan veszik hozzd a bdhrsAgot 6s milyen erk0lcsi-, jogi alapjuk van
hozz6.

VizsgAljuk meg milen kdrokat okozhat a hanyag munkavOgzds az
irdn yit6 szolgdlat eseE ben :

A)A menetgazolv6nyok nem olcs6 adminiszUici6s eszkOz0k, t0bb
szAz forintra r0g az Aruk. Nem m indegy, mennyil haszndlbla mozdony-
vezetd egy szo lgelatban. Sokszor fordul el6, hogy szem6lyzebt cser0l-
nek a vonatokon, ekkor kdtmenetigazoheny helyettn6gyet kell felhasz-
nAlni a kdt mozdonyvezetdnek. El6fordult mir olyan eset is, 0t menet-
igazolvinyt adott le a koll0ga szoIilata vdgeztdvel. Gondoljuk csak el
Irdny ilyen eset fordul el6 egy nap az orszigban! 100, 200, ez 0ves
szinten 2-6 milli6 forint vesztes6get is jelenthetl

B ) A vonatok tovAbbiEsa ene rgia felhasznilAssal jir - ezzel m inden -
ki tiszHban van - lehet, irAnyit6ink nem. KolEg{im tudj6k a legjobban,
minden mozdonyve;et6 hntolyamon okhtjdk a gazdasigos vonath-
vibbiHs elm6leEt Ugy t0nik a vonali irAny'rt6 szolgdlat nem ismeri ezt
a leckdtsem. Hinyszor fordul el6 egy nap, hogy nagyttmeg0 vonatok-
kal kell minden Allomdson f6lreAllni, mert az irinyitAs k6pblen megol-
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Mun ka vd delm i tiiidkozta t6
f 997. novemfur 54n Kdzpon tl lfunka vddelml Blzottdg kezdem€nye
zC#re Juhdsz Gyula gQpdszett saklgazgatd cellddmdlkl vonhtesl
f0ndk#gen munkauddelml szemlCt brtott A szem6n Eszt vettek a
munka uddelml blzott#g teg/al ls. Az u tdbbl lddhn a szeklgazga tdk 6s
helyettesetk az ldnyltdsak alc hrtozo f6n6k#geken tdbb szemEt
terto ttak Erdmdnyekdnt o lyan ln tCzlcddseket hoztak, amelyek kd uet-
ketdben tdbb az egCszsQtet 6s a blztondgos munkavdgtzCst vesz&
lyez-te6 eilapotok kerfiltek felsdmoldsn.

A celld6mdlki vontatAsi f 6n6ksfu en
tartott munkav6delmi szemlebizott-
sdg is hasonld c6lt ttizdtt maga el6. A
szeml6t megel6zte egy eldzetes be-
jdrds a munkabiztons6gi szakembe-
rek r6sz6r6l. Meg6llapftSsaik an6l ta-
n0skodtak, frogy a vontatdsi f6rnks6g
munkak6nilm6nyei, a szocidlis l6te-
silmdnyek 6llaga olyan dllapotban
vannak, ami srlrg6s int6zked6seket
Q6nyel. P6ld6ul a nrihelyek elhanya-
goltak, ernellett fel0jft6suk halasaha-
tatlan. Avizsgdl6csatomAk is lel6jft6s-
ra szorulnak, emellett balesetvesz6-
lyesek. Az utak olajosak, amelyek ar-
16l tanriskodnak, hogy a munkairdnyl-
t6k, vezet6k kdmyezetUk dllapotdnak
balesetvesz6lyei felett eln6znek.

Jellemz60l az 6lt6z6k, zuhanyo-
z6k, illemhelyek nagyon rossz 6lla-
potban vannak 6s elhanyagoltak. Az

egyes szi ntek k6z6tti f 6d6mek bedz-
nak. A zuhanyoz6ban nincsenek
ldbrdcsok.

A szakigazgat6i szemlebizottsdg
megdllapilotta, hogy a kordbban fel-
tdrt mulasztdsok egy r6sz6t felszd-
molt6k de m6g akad t6bb tennival6.
P6ld6ul a fft6si szezonra nem k6-
szrilt el a szocidlis 6prjlet fftdberen-
dez6se. Ateherkocsi vig1nyh6l6za-
ta annyira elhaszndl6dott, hogy
azonnali f el0j'rtAst ig6nyelne.

A szakigazgat6 a szemlebizottsdg
el6tt t6rgyilagosan elemezte a szak-
szolgdlat munkabiztonsdgi helyze-
t6t. A g6p6szeti szakszolgdlat
13 000 f6s dllomdnydnak jelent6s
r6sze hasonl6 k6rulm6nyek k6z6tt
dolgozik. Ennek is betudhat6, hogy
a munkabaleseti mutat6k folyama-
tosan romlanak. Srllyos, vagy hal6-

los baleset ebben az 6vben ugyan
nem kdvetkezett be, de az ezer l6re
jut6 balesetek sz6ma a MAV Rt-n
bel0la legmagasabb.

A g6p6szeti szakszolgelat mun-
kahelyi tev6kenys6ge veszdlyes jel-
legfi, 6s ez indokolja olyan int6zke-
d6sek meghozataldt, amelyek bizto-
s'rtj6k a munkak6nilm6nyek javul6-
sdt. A munkav6delemnek be kell
6p0lni a munk6ttat6 valamennyi ird-
nyftdsi szintj6n a v6gzett tev6keny-
s6gbe. Ugy hozzdtartozik a munka-
v6delem a munkdftat6i kdteles-
s6gekhez, mint kabdthoz a gomb.
Ez a felismerds mdrtapasztalhat6 a
szakigazgat6sdgok tev6kenys6g6-
ben. Avezet6i munkav6delmi szem-
l6k gyakoris1ga err6l tan0skodik.
Sztiks6gesnek tartjdk meggy6z6d-
ni, a helyszinen szembesUlni an6l,
hogy a munkak6nilm6nyek megfe-
lelnek-e a kOvetelmenyeknek, de ar-
16l is, hogy a munkav6llal6k betart-
j6k-e a munkav6delmi el6.fr5sokat.
Mindezek ismeret6ben hozzdk meg
int6zked6seiket. Ez m6r biztat6 jele
annak, hogy k6vetkezm6nyei pozi-
tiv hatdssal lehet a munkakonilm6-
nyekre, biztons6gos mu nkdltat6sra.

P6sku Jen6

A felevsz azados masiniszta nosztalgiazilsa
,,Gyertyaf6ny, ha fe/ragyog szobddban kedvesem,
dn iA11 Cs nyilsd a kdt keze4 bicsizzunk el Cdesem".

Mire soraim nyomd6ba kerUlnek, mdr betdltdm a250.
6vemet (november 29.). Eljert azid6 felettem 6s elj6rt a
kedvenc masin6m felett is. Szomonian vettem a hirt,
hogy tdbbd nem foghat6 vonat el6. Az itt kdz6lt k6p az
utols6 alkalommal k6szult, amikor vonatot tovdbbftottam
vele. (1997. dprilis 30., Keszthely.)

A Gyertyaf6ny-kering o dallama
egy 424-es emlek6nek

Egy sztirf<As-kormos .Nurmi " d // a ftitdhdz e/61t,
a k6mdnydb6l ftist nem j6n, mert 6cskauasieltilt
A ttize r6gen elhamvadd se 96z, se vh benne,
az emeftyIi6[ szabdy'z6idt a rozsda kikezdte.

Kdnnyes szemmelndz fel rd a mozdony vezdre
- 6 mon&, 6 mond kedves gdpem, hdt ez lett a vdged?
Eszembelht sok sz6p eml6k a sok-sok dllomiis,
az 0t amelyet megtetttink tClen, nydron dt

Almomban mald hallgatom a k6m6ny tilkcil4st
ha gyorcvonattal szdguldun& a lOtQ te meg 6n.
Mp Clek nem feledlek el szeretlel< masindm,
ldi6 szfvuel klvdnok tirol<i6 diszakdt

Czotter Gdbor mtiszaki f el0gyel6
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A jeleniltez6s id6pontdra mlr
nem eml6kszem, de ana [en,
hogy a mozdonyszin fel6l a felvi-
gydz6 irodija bl6 tartothm,
ugyanekkor a bej6rat fel6l jOtt
Csaba JAnos vez6r 0r. Az iroda
sarkinAl megAlltam 6s vArhm,
hogy 0dvOz0lhessem. Kezet
nyljtott.

- Szevasz Gabil Hova lesz a
menet?

Mdg mindig a kezdt szorllva
v6laszoltam.

- Tisztelethl jelentkezek Ji-
nos bicsi a 406-oshoz.

- Egy0ttlesztink GabikAm -6s
a der0t nyugalmat, hatdrozott
magabiztossdgot sugiz6 kdk
szeme mosolygott r6m.

A Keleti pAlyaudvar csarnokA-
ban viruk a 2305-0s Tokaj exp-
ressz 6rkezds6t a V43-1003-as
masinit.

- Rendesen 6rkezett a vonat.
Pontos 6rdja van ennek a Jdnos-
nak. NAla ritkin k6sik a vonat -
mondta Csaba Jdnos vez6rem. A
vonatveze6 leszAllt, mi fel, s a
mozdony itadAsa-dtv6tele papi-
ron is 6s sz6ban is megt0rtdnt.

- J6 masina, j6l ment, semmi
gond nem volt vele, de ne hara-
gudj jancsim, hogy ilyen mocsko-
sak az ablakok, a hdh6k m6g
rondib bak lehetnek. Szerencst6l
Emddig szakadt az es6.

- Nem tesz semmit. Valamikor
annak az es6nek is esni kell. Mi-
kor essen, ha nem Aprilisban.

- Ha k0rUljArhd, majd letakari-
tom im, legalAbb a misik vdgdt.

- 5z6 sem lehet 16la vez6r rir
- sz6ltam kOzbe - mit tetszi gon-
dolni, 6n mi6rt vagyok itt? Elren-
dezem 6n az ablakokat 6s este
mai! az egdsz masinAt is.

Megr0k0nyOdve n6zett vdgig
rajtam az Oreg masiniszh.

- lgy kiOltOzve, kamgarn ruhd-
ban?

- ltt a munkdsg0nc a tiskim-
ban, nem koszolom 0ssze az
egyenruhimat.

- Hit akkor k0sz0n0m, sze-
vasz, minden j6t.

Kezet fogott veltink 6s elment
a levilhtt mozdonyvezetd: Ara-
nyosi Jdnos.

M69 ki is ldnyesltettem az ab-
lakokat 0 jsigpapirral.

- Na ennyi voltaz egdsz. Nem
tudom mit gondolt r6lam az 0reg
vezdr !r, mi6rt vagyok a g6pen,
d'lsznek?

- Ragyog6 munkdt v6gezt6l.
Litod, ilyen rendes, j6 kollOga a

Jinos, nem akarta,
hogy bepiszkol6djon
az a fess ruhAd.

Meglepett a vllasz,
el is tfln6dhm rajta:
ennyi a killOnbsdg em-
ber 6s ember k0zOtt. A
mtiltkor a mAsikndl
mdg csak le sem iilhet-
tem. Ez a Jinos bdcsi
meg sokkal 0regebb
6s k6pes lett volna.az
ablakot lemosni, mert
n6la lett koszos.

Szabad a kijdrat, a
szolgAlattev6 me-
neszt, indulis. R6kos
u6n mdr nem b'rrtam
magammal.

- Jancsi bdtyim,
vezetheh6m a masi-
ndt?

- Na gyere (ilj ide,
vezethebd. Ugy menj

vele, mint a Berhhn PistAnil a
Tokajial, 6n pedig megn6zem,
hogy az asszony mit rakott ebbe
a HskAba, mert rdgen volt mAr
d6r.

Csak vissza0ton a szizl6b0
hid el6tt cse16lt0nk ismdt helyet.
Bejirtu nk a ffltdhdzba, dr6tn6lkiili
viginyra. Mesterem elkt)sz0nt
t6lem, mert 6n maradtam, hogy
titkOzdt6l ritkOzdig tiszEba b-
gyem a gdpet. Holnap a 406-ost

Egyik napon a V43-1003-as
helyett az 1 006-ost tett6k a Tokaj
tordiba, mertez a gdp ftirg6bben
gyorsul 6s egy hajszillal hlAn
erdsebb is. Az els6 hdt Szili na-
gyon j6, megbizhat6 masina volt,
de az 540 tonnAs Tokaj szerel-
vdnyt csak az 1003-as 6s az
1006-os Udta 11 0 km/ 6ra sebes-
sdggel felvinni a Hort-CsAnyi
dombra. A misiknil is 100 felett
j6rt a mutat6, de a magasabb p6-
lyaszim0 g6pek meg sem k0ze-
lltett6k a 100-at, kivdve a V43-
1079-est, ez a 110-et is megkOze-
l'rtette.

M djus ele,|e volt mdr, ragyogott
a nap a hvaszi reggelen, s a lan-
gyos szell6 valahonnan orgona
illatot hozott. Vidim hangulatban
mentem jelentkezni a 2302-es
szAm0 Tokaj expresszhez a V43-
1006-os 96pre.

- K0sz0n0m Gabi, hogy kordn
jdtEl- jegyezte meg a felvigylzd
tir, Nlndory Sanyi bicsi.

- Jdthm, mert nagyon rit6rne
egy kis tavaszi tisztogatds a ma-
sindra.

- Menl csak, a kUls6s majd
odaadja a g6p kulcsAt.

Fel a g6pre, zubbony, ing le.
(Ene az alkalomra azt a feh6r
ingemet vethm fel, amelyikre a

hfgom kdt zsebet 6s aranysz'n0
gombokat varrt.) E16 a k6k kabit,
traf6ohps gyapot, tiszta szAraz
rongy 6s irdny a tet6re az Aran-
szeddket a porcelinokat 6s a b-
t6 ez0stOz0tt szeg6ly6t megpu-
colni, azuHn az oldalit, elej6t, h6-
tylj6l forgdvizakat, ablakokat.
Eppen v6geztem, magamra kap-
tam a zubbonyt, amikor jOtt Csa-
ba Jinos mester Ir.

- Ejha, ez igen. De kicsinosl.
tothd ezt a masindt.

- Ahogy illik, elvdgre vasirnap
van 6s a TokajjalmegyUnk. A b-
teje rendben, az alja is rendben,
vdgigszaladhm a csatorndn, de
a g6p6rben mdg nem volhm.
MondtAk a lakabsok, hogy dt-
vizsgilHk a gdpet beliil is min-
den ok6.

- Nagyszer0, m6r sz6lok is,
hogy tegyenek benn0nket dr6t
a.li, el6tte azonban kOrben6zziik
a gOpezetet.

Az indu16sig mdg vol t  n6-
hdny perc, leszAlltam a gdp
bal  o lda lAn,  m69 egyszer  e l le-
n6riztem az 0sszekapcsoldst,
Atn6ztem a g6p al jdt. A t0lol-
dal16l 616nk cseveg6s hallat-
szott. Kivincsi lettem, hogy
kik vannak it t ,  mit akarhatnak,
s a g6p elej6n6l l6ptem fel a
peronra. Nyolc-t iz leinyz6
szem16lte, vizsgelgatta, l t i r-
kdszte a mozdonyt. Ahogy
megl6ttak, kissd megszep-
pentek az egyenruha 16t t in ,
azt hittdk, hogy nem szabad a
gdp kdze16be menni .  Moso-
lyogva k0szOnt0ttem 6ket.

- Hell6 kis h0lgyek. Sz6p a
masina, hogy tetszik?

K6rusban vdlaszoltdk.
- Jaj nagyon sz6p. Meg sza-

bad n6zni?
- Persze, n6zzdtek csak.
Kinyitottam a hib6 feljir6 aj-

t6t. - lde is feln6zhethk. A misik
fiilke is ilyen, mind a k6t vdg6n
egybmin lehet vezetni.

- Es maga vezeti ezt a sz6p,
nagy mozdonyt? - k6rdezte egy
szemtiveges sz0szike,

- lgen -vAlaszolhm bljes ma-
gabizbssAggal, merl tudhm,
hogy ha elhagyjuk a Szizl6b0l
maii 6n tilOk a kontrollerker€k-
hez.

(tolhlaA

Czotter Gdbor:*

A KADET
(V. resz)

- J6noskim hov6 gondolsz, az Aranyosi Jdnos bdcsi viszi,
ha nincs itt a Gabi, akkor sem hadd ndzze, hogy milyen csinos
engednOm az ablakcsuhkolist, lett ez a Szili. Mi misnap egy
f6kdpp nem egy ilyen hosszt tit szem6lyvonati fordul6ra men-
uHn. Menjcsak nyugodtan haza. ttink, Bp. Keleli 6s Szerencs k0-
J6 pihendst. z0tta 420/a-417-tel.

w
ffiirrnkban a lV. r6sz kdzl6s6rclplezulk a lofytat6s v696t.
Az On6let-elbesp6l6s szea6je az V. r6sszel blytalja a nary masinisz-
tal€landodst. /
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KOZLEMENY
A VASUTAS Onk6ntes Kdlcsdnds Kieg6szft6 NYUGOfupEruZfnn

rendklvrili krilddttkcizgy0l6se 1997. december 16-6n (kedd) 10.30 6ret6l
a MAV Rt. Bev6telellen6z6si lgazgat6s6g Konferenciaterm6ben

(Budapest Vl., Nyugatit6r 1-2.) kenil megrendez6sre.
Hatdrozatk6ptelens6g eset6n az tiabb KUlddttkdzgyfi -
l6s a fenti napon 6s helyen 11.30 6rakor kenilmegtar-
t6sra, amely az eredeti napirenden szerepld tigyekben
a megjelentek szdm6l6l f0ggetlenUl hatdrozatkdpes.

Napirend:
1. T6j6kozlat6 a Nyugdfipdnztdr jelenlegi m0k0d6s6t6l.
2. D6nt6s a magdnnyugdrlp6nztdr l6trehoz6sdr6l.
a) Az Alapszab6ly m6dosft6sa.
b) Az lgazgat6tandcs felhatalmazdsa a tdrv6nyben

biztosftott alapfl6i hat6skdrdk gyakorldsdra.

3. A mag6nnyugdiipdnAAr alapil6s6ra vonatkoz6
p6nz0gyi terv.

4.ZArsz6.
Akaddlyoztatdsa eset6n k6rem szlves 6rtesft6s6t a

Vasutas Nyugdfip6nzt6r 302-5081 vagy 35-05 telefon-
szdmdn.

Budapest / 992 november 28.

Dr. Kunrcsal l.6szl6
lgazgat6tan6cs eln6ke

SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT
MOSZ KUPA - 1997/98

Okt6ber 1f11-6n keriift lebonyolft6sra a MOSZ Kupa Szeged
tertileti m6rk6z6sei. Az izgalmas m6rk6z6ssorozalr6l k5t tag-
csoport j6t6kosai t6volmaradtak egy6b kririi lm6nyek Jniatt, de
v6rhat6an a tavaszi fordul6ban ism6t nyolc csapat kUzd a
teriileti els6sfu6rt. A h6zQazda Mez6hegyesi tagcsoportot
koszrinet illeti meg a torna girdiil6keny lebonyolft6s66d.
Eredm6nyek:
Kiskunhalas - Szeged ll.
Szeged ll - illez6hegyes
Szeged l. - Kiskunhalas
Mez6hegyes - Szentes
V6szttl - Kiskunhalas
Szeged l. - Mez6hegyes
Kiskunhalae -Szentes
lvbz6hegyes - V6szt6

Szeged l. -V6sz6 4-3
Szeged ll. -Szenbs 2-€
Szentes -Szeged l. 5-O
V6sz6-Szegod ll. 8-O
tvlezftegyes - Kiskurfialas 1-2
Szeged l. - Szeged ll. *2
V6sztl-Szenbs 1-2

Kbr tbd6

4-1
G-5
H
H
o-3
rl
24
2-2

ASZTALITENISZ
Tizennyolcadik alkalommal rendezt6k meg 1997. okt6ber 1S-
12 krizritt az Amat6r Orsz6gos Vasutas Aszlalitenisz-bainok-
s6got.
A versenyre, amelyet a Ferencv6rosi Vasutas Sport Ktir

szervEz6s6ben 6s term6ben bonyolftotlak le, csapatunkat m6-
sodik alkalommal htut6k meg. A bajnoks6gra tk csapat har-
minchat j6t6kossal nevezett. (Tizenk6t n6 6s huszonn6gy
t6rfi.)

A Debrecen tizletigazgatdsCg
€sa

l. Debrecen
ll. P0spdkladdny
lll. Z6hony
lV. Nyhegyh6za
V. M6t6szalka

Rugon: lcpott:
1 1  8
9 6
6 6
7 9
8 1 2

ill& Jfnor TEr. Ugyv.

Pont
6
6
5
6
1

Eredm6nyek:
csapat: l.

il.
i lt.
tv.

f6rfi egy6ni:

t .
il.
ilt.
tv.

4:2
1 :5

t .
il.

i lt.
tv.

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont
O pont

Mozdonyvezet6k Szakszervezete
Ferencv6rosi Vasutas
TEBGK
Szeged TBF

Agoston lstv6n Szeged TBF
MisAk K6roly Debrecsn
Ter6k J6zsef MOSZ
Papp Endre P6cs

Kar6csony Zsuzsanna
Juh5sz Eva MOSZ
Topa lmr6n6
On6diOrchidea

A MOSZ Kupa Budapesti Uzlet-
igazgat6s6g nyugati csoport 1 997/1998
6szl fordul6fa Gy6r 1997. okt6ber 1(F11.

Eredrdnyek:
Pusztaszabolcs - Bp. D6li 1 2:1 Sz6kesffii6ndr - \6szpr6tn
Sz6losfeh6rv6r - Gy6r 0:5 Bp. D6li - Sz6kesbh6rrdr
Pusztaszabolcs -
Veszpr6m
Bp. D6li- Gy6r
Veszpr6m - Gy6r
Pusztaszabolcs -
5z6kesfeh6rv6r
Bp. D6li- Veszp6m
Pusztaszabolcs - Gy6r

Dunatljv6rce 6e Heryehalom
nem iott el.
6rzi'vagprtdrnery

4i1
1 :6
1 "4

t l :1
2:3
2'.7

l. Gy6r
ll. Puszteszabolcs
l1l. Selfccilch6ntr
lV. Veszp6m
V. Bp. Dltli

k/r6/ &liczky Andr&, JuMsz Eva, Kdenczlo Ldsz/6, Terdk'dzseL

n6i egy6ni:
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KAN 1923. oH6ber 31:€n fesz0lt@ al6
h6lyezt6k 6s megkezdt6k a vonall
pr6h{kat egy villamos mozdonnyal,

amely teljesen igazolta egy: ldv6l6 g6p6sz.m6mok f 6ziwAft 6
mfi kod6s6re vonatkoz6 elk6pzel6seft .
Eme kit0n6 rlttor6 Kand6l(6lnEn voll, aki 1869. jrinius&6rn
Budapeeten setiletett, G6ppezn6mok tanulmAnyalt 1 8S2'
ben leiezte be a f dv6rosban 6s rn6r l g93 6bzan a P6rizsban
l6vd Gompaignle dE Flves-Lille gy6rban ismertedstt a kife'-
lesd6s alatt 6116 h6r,omf6rzisu ind*ci6s mciorok etm6let6vel.
189#ben aCtanzgyfur akkori igazgat6ja hazahiWa 6s m€g-
bizta a hazai h6ronrfdzisf indultcl6$ rnotofok'gy6rt6rs6rnak
rnpgszervezds6ve!, :,1 @;ben Olaszorszagban hAromlAzisri
rendszert lfiesn a \lal T€llina vionalon, ,

1917-ben a Canz mOszaki igazgat6ia, maid 1928 nyardn
elk6sz0lt a pr6bamozdony 6t6pit6se 6s iugusztusban meg'
kezd6dott a pr6barizem. AttagUan 10-12 6r6t dolgozoti a
mozdony, mdy eredm6nye novernber 30'6n meghozta gyii'
m6loe€t, A minbaerium kimondta a Budepest-Hegyesha-
lqm tonalvilhmoslt6$5t, igy Kahdd rnegkezdte a V4GV6&
as mozdonyok telaz6s6l.
1984. szeptenber 12i6n:elihdult a Bp. Keleli P6lyauelvarr6l
az els6 Vlllamo$ mozdony 6ltal vontatott vonat., E vonat
induhsA[Kand6m6r nem elh€ilte m€9, 1931,:jgnqtu 1]5n a
VirqshSza lipCg-6j6n mril6 rosszullet fogtta el. Odahaza va'
csora ui6n az eb6dldasz{alra borulv€:halt,,m€9;

, :int5r 
l. Zolt6n

Ferencviros VF.

Tudjuk hfny ora van!
Mozdonwezet6i l6tsz6m 6s szolg6lati ora,1997.6v 10. ho21 munkanap

Szolg6lati Allo-
hely m6ny

Kifizeteft K<it.6ra
tul6ra,,-"6ra

Szolg.
6ra

Szolg5lati Atto-
hely m6ny

Kifizetett K6t.6ra
t8l6ra,,-"6ra

Szolg.
6ra

Bp. Ferenw. 343 45 941
167

428 696
2 3

167,0 Szeged 112 16 086 951 172 171,6
180 11  2

Bp. Eszaki 242 33 904
174

262 904
1 5

1 7 1 , 6 Ej6k6scsaba 169 24511
177

651 241 171,6
s2

Szolnok 323 46 510
171

198 1364
' t 5

1 7 1 , 6 Kiskunhalas 99 14 320
172

1m 323 171,6
2 4

Sz.feh6rv6r 327 47 746
173

295 160
1 1

't72,O Szenteg 2.4 33 7/0 104/ 378 173,7
1 7 7 5 2

1 7 1 , 68 8 n
3 1

5072
174

Bp. D6li 41 V6szt6 58 8€8
176

79 105 171,6
2 2

Gy<ir 2s9 37 27
173

1 7 1 , 6189 826
1 4

P6cs 239 94 959 791 546 171,6
1 7 7 4 3

B.gyarmat 80 8962
173

o T 7
0 1

171.6 Domb6v6r 241 38 870 4942 31 171,6
197 2s 0

Hatvan 127 19 069
174

294 203
2 2

1 7 1 , 6 Nagykanizsa 190 27 355 535 1562 172,0
171 3 1 0

Bp. Nyugati 5 768
178

2 7 0
6 0

1 7 1 , 6 Szombathely 211 N U4
169

21 1665 171,0
0 1 0

Miskolc 493 69 966
170

237 {505
1  1 1

172,0 Ceffd6mcilk 186 24UO
155

4 3886 171,0
0 2 5

Debrecen 361 52 943
173

195 ?o70
1 7

1 7 1 , 6 Tapolca 84 12037 115 679
172 2  10

17't,O

Nyiregyfiaza 232 33 067
177

275 691
1 4

171,6 Zafaegerszeg 92 12776 4 925 171,0
0 1 21

Zdhony 146 157 106
1 1

N 471
179

171,6 H6l6zat 4864 698 421 fi 8n 22141 171,4
'173 3 5

Kiadja Mozdonyvezetdk Szakszervezete
Fer-HrEn*f,#FfiFffi
szerkeszt6: W@tla Q tZCrZ. bt;.

A szer*esztGdg cime: 1087 Bp., Kerepesi dt 3.
Telefory'fax: 313-0818, 333-9540
Uzemi telefon: Ol -16-62, 0 I - I 8-40, 0 1 - I 9-90, Ol -21 -87

K6sziilt a TYRAS K-ft. nyorndaiizprn6ben,
1202 Budapest, IAzAr u. 38. Tel/fax: 284-3550
Felcl6s vezet6: Andlcs L{sal6
Gy6rtAsisztn:97.17E


