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ELE
A KONGRESSZUS
(3. Kongresszusdttartja december/h//-dn
azAutondmSzalrszenzezefe/rSzcivetsdgeDebrecenben)
1997.de- nif6sek,hiszenakdra villamosenergia-ipa
ri,akAra mozAz Auton6mSzakszervezetek
Sz6vets6ge
sztrdjkjaip6ld6ulszolgdlhattak
arra,hogy
cember 1G-11-6ntartja soron kdvetkez6,immdr 3. donyvezet6k
Debrecenben.A kUlddilekdttekintikaz a tdrgyalAsos
melletta tags6gk6sz
Kongresszusdt
6rdekegyezetet6s
nemutols6sorlcan
hat66s hat6konyan
6s eredm6nyesen,
elmflt 3 6v munkdjdt,6rtdkelikaz eredm6nyeket
megrt6rgyalj6k
v6delmdben.
azokata gondokat,amelyeka szovetseg- rozottanfell6pni6rdekeinek
heztartoz6munkavdllal6kat
sfjtjdk.
Ez alapozzameg az ASZSZ alapfiloz6tidj6t,mely
v6- szerinta szakszervezetek
A sz6vets6gaz 1993.6vi tdrsadalombiztosftAsi
egyikf6 feladataa mindenkori
lasztdsokut6n fj strat6gi6lalakftottki. Az orsz6gos hatalom(korm6ny)
hatalellen6rz6se
6s ha szUks6ges,
szdvets6gekkrizdttisorrendbenaz ak- m6nakkorldtozdsa.
szakszervezeti
kori v6laszt6sieredm6nyekalapjdnj6csk6nlemaradt.
Tobbekkdzdttezzilriaki, hogyb6rmelyik
korm6nyz6,
pflrthoz
politikai
Miutdna tagszervezetek
ddntdttek,
hogy
meg
kell
vagy
nem
korm6nyz6
0gy
,,hozzAbijiunk",
gy6nges6geink
rem6lvesajdt
miatt.
er6sfteni az egyUftm0k6d6st,az ASZSZelindult azonaz segfts6get
ma.a 3. legnagyobb Az Auton6mSzakszervezetek
fton, amelynekeredm6nyek6nt
Szdvets6ge
az elm0lt
sz0vets6gg6lett.
6veksordnigyekezett
kozvetlteni
szakszervezeti
az egymdssaltozsalA MagyarSzakszervezetek
OrszdgosSzdvets6ge
k6zdtt,jelent6sr6szevoltabban,
6s kod6szakszervezetek
Egy0ttmfik6d6si
F6ruma
harhogy
volt
a SzaKzervezetek
utdna
sikenilta
SZOTvagyontfebsflani, hogy a
madiklegnagyobb
tagl6tszdmmal
rendelkezik
Munka
TOrv6nykdnyve
6s olyan
n6h6nyrendelkez6s6t
a munkajavdra
is,
csak
vdllal6k
megvdltoztattfik.
sajdtossdgokkal amelyek
erre a szdvets6gre
Fe.orszdgos 6rdekjellemz6k.ltt t6mdnitteklegnagyobb
l6tszdmban
a ma- egyeztet6sben
n6lkUldzhetetlen
a szdvets6gjelenl6te
pl. a BKV-ndl,
gyarorszdgik6zUzemek
gondoljuk,
munkav6llal6i,
a m6gakkoris, ha egy6bk6ntazt
hogya hat
kdztitifuvaroz6sn6l,
a vz- 6s csatomaelldt6sn6l,a orszdgos
szakszervezeti
szdvets6g
szdmbansok,eredpedigkev6s,mintszakszervezetstrukt0
villamosenergia-iparn6l,
a gdzipam6lfoglalkoztatott m6nyekben
ra.
munkavdffal6k.
Az eln6ks6gtagjai:Fdcze Lalbselnbk,
AzASZSZa val6s6rdektagoltsdgot
tartjaelsSdlegesDr. Vdrnai nek,elismeri,hogya kdzalkalmazottakndl,
GdlRezsdtdrseln6k,lnokaiGCzatdrselndk,
a kdztisztviZsuzsat6rseln6k,Zsiros SdndortArselndk,Dr. Borsk sel6kn6la Szakszervezetek
EgyUttmfkod6si
F6rumaa
Jdnostdrselndkrndgdttval6s 6s er6s tagszervezetek meghatdroz6
szdvets6g,
tigy tartja,hogya v6llalkoz6i
6llnak.
szf6rdbanaz MSZOSZa leger6sebb,de k6ts6gkiuUl
Ezegybenazl is jelenti,hogygyakorl6szakszervezeti els6kvagyunka kdz0zemekben
6s az akci6k6pess6gvezet6kirdnyiljdka szdvets6get
6s nemegyelktildnUlt ben.
appar6tus.Az ASZSZtagszervezetei
akci6k6pes
tdmOAz 1990-es6veksordna politikail6gkcirt6l
is befoly6-

Kellenes
kivdn
4sSrcpkardcsonyt
a,

aMasz!

hlozdonyvezet6k
Lapja
alapozvasz6rnos
sofua6s az ellenszakszervezetikdpre
j6tt
hosszrjtdvrj
6letk6pesl6tre,
anclyeknek
szovetseg
nem er6ltetvea
s6ge mdra m6r megk6rd6jelezhet6,
de c6lszer0lenne
0jragondolni,hogyszOkfolyamatot,
s6gvan-ea 6, vagy m6gt6bborszdgosszakszervezeti
sz6vetsdgre.
I is sz0vetsdgU
nk straAz el6z6ektigyelembev6tel6ve
hogy
nagyobb
kell
ana
t6rekedni,
soklal
t6gi6jdban
kdpviseljUka hozzdnktartoz6munkahat6konysdggal
vdllal6k6dekeil, ennek6dek6benl6tre kell hoznia
sz6vets6g6n6ll6oktatdsirendszer6t,javaslatokatkell
kidolgoznia kdzuzemekbenfoglalko2tatottak
sajdtos
javil6sdra
munkajogiv6delm6re,munkakdnilm6nyeik
helyzetUk
er6sft6s6re.
6s munkaer6-piaci
k6sz0l,hiszen
Az ASZSZrendhagy6kongresszusra

1997.december

tril a besz6mol6jelent6sen6s a programtervezetvit6jdn, megvilaljaazokata stratdgiaielk6pzel6seket,
amefyekesetleghosszritdvra meghalflrozzAk
a sz6vets6g
munkdj6t.Enneka sz6vets6gnek
akkorvan es6lye,ha
olyaner6slagszervezeteilesznek,mint a Mozdonyreha ezekaz er6stagszervezetek
zet6kSzakszeruezete,
tudj6kegymdst,6s ludiak a szdvets6getis v6llalni.(A
MozdonyvezetdkSzakszervezet6t
a kongressz
usr,nDr
BorsikJdnos,a MOSZtigyvezet6aleln6ke,az ASZSZ
tdrselndke,SiposJdzsefMOSZelndke,Apavdi Jdzsef
a MOSZ 0gyrezet6alelndke,Ddrnyei9zildrd leruleti
Ugyviv6,az ASZSZtagszervezeti t andcsalagia, 6s l//6s
Jdnostertleti0gyviv6k6pviseli.)

Dr.BorslkJdnos

n Vas0ti Erdekegyeztet6Tandcs(VE! november sil. Ebbenaz esetbenfjabb, 48 6ra id6tartam0pihen6Szakszerveze- id6tkellr6sz6rekijeRilni.)
/Hl+-ei ril6s6na MAVRt.,a Vasutasok
Ha azonbana pihen6napi(pihen6id6ben
t6rt6n6)
a Mozte, a VasrltiDolgoz6kSzabadSzakszervezete,
a Forgalmi6s Kereske- munkav6gzdsre
a rendesmunkaid6tkdzvetlentilk6veSzakszervezete,
donyvezet6k
a M6rndkdk6s Tech- t6en kenil sor (p6lddul:vonatk6s6smiatt egy 6rdval
delmiDolgoz6kSzakszervezete,
a VasutasokFUgget- csdkkennea szolgdlatotkdvet6 pihen6idd),akkor a
nikusokSzabadSzakszervezele,
r6sz6renem jdr felt6tlen0lm6sikteljes
a Kollek- munkav6flal6
lenSzakszervezeti
Sz6vets6gemegAllapodott
pihen6nap
pihen6id6meg(pihen6id6),
hanema kijelOlt
tiv Szez6d6s(KSz),18.S-ak6z6s6rtelmez6s6r6l.
(piheis megvdlthal6
a pihen6napon
A KSZ 48. S 1. pontja6rtelm6ben
a fordul6,illel6leg hosszabbftdsdval
az ulaz6szolgdlatotelldt6kk6vetkez6havipihen6nap- n6id6ben)v6gzettmunka.(lu el6z6p6lddndlmaradva:
jait (illet6legeset0kbenaz Mt. szerintipihen6ld6ket) a munkav6llalf21-6n08.006r6igdolgozott,egy 6r6val
kijeldltpihen6ideje.
Ez az egy
legk6s6bba megel6zdh6nap23. napjdigkellkijeldlni, csdkkentaz eldzetesen
A 6ra megv6lthat6,
ha ennek a pihen6id6nek
kirnutathat6an
6rtesftenikell.
a v6g6t
6s arr6la nunkavdllal6t
pihen6napokat(pihen6id6ket)
azok kezd66s befejez6 23-dn07.00helyett08.006r6banjelOlimeg a munk6lkellkijeldlni.(P6ld6ul:az uta- tat6).Abbanaz esetbenazonban,ha a pihen6id6t
csdkfeltUntet6s6vel
id6pontjai
pihen6ideje
kent6
munkav6gz6s
id6tartama
vagy
meghaladja
munkavdllal6
21-6n
el6ri
z6szolg6latotell6t6
tart.)
a 4 6rAl,a munkavdllal6r6sz6reteljestartamf 6j pihe07.006r6t6l23-a07.00'6r6ig
Az el6zetesenkijel6ltpihen6napokat(pihen6ld6ke$ n6id6tkellbiztosftani.
A pihen6napon(pihen6id6ben)
k6relm6relecsak a munkav6llal6
kOtelezettmunkamunkav6gz6sre
hetm6dosftani.Ebbenaz esetbena
;;::::
:,:i:, vdllal6dlazfisAravonatkoz6rendelmegdllapod6sszerintipihen6napokell az eredelileg
kat (pihen6idcike0
i ;i. kez6seketaz Mt. 148.$ (1) bekez::i:' ddse tartalm?zza.Ennek 6rdek6kijelOlt pihen6napoknak(pihen6a v6gzettmunid6knek)tekinteni.A munkavdllal6
;i;i ben,a munkav6llat6
pihen6napok
(pihekadn
munkab6r6n
fel0lSOo/o-os
ndlkOl
a
k6relme
ier6
jogosull,
pihen6napi
m6g
ha
munha
rrunkav6gzdst
nem
m6dosfthat6k,
sem,
a
b6rp6tl6kra
a
n6id6k)
akkor
I v6ltottdkmeg.A b6rp6tl6km6rt6ke100o/o,
kav6gzdsreeredetilegkijel6ltnapok6s id6pontoka KSZ szabadiddve
pihen6napi
pontja
(azaz:
munkav6gzdsszabadid6velmegv6lalapjdn
egy h6ttelkordbbana ha a
30. S 1.
vagy egy h6ten t6sranemkenilt.Av6gzettmunkd6rtj6r6munkab6r6s
rnrnkdltat6egyoldalf int6zked6sdvel,
alapjdn) bdrp6tl6k'meg6llapftdsa
sordna pihen6napon(pihen6belOla nunkav6llal6valt6rt6n6megdllapodds
id6ben)
rrunkaiddben
t6nylegesen
tOltdttid6tkellfigyem6dosultak.
jelent
pihen6pihen6id6
(tbh6t
felt6tlen
lembe
venni
nem
k6relmenem
a
t6nylegestartaA munkavdllal6
a rrunk61- m6t!).
napi(pihen6id6)dthelyez6sikdtelezetts6get
(piheNemjdr k0l6ndfiazdsa munkavdllal6
r6sz6re,ha a
a pihen6napjdn
tat6 oldaldn.Ha a rnunkav6llal6
pihen6napja
(pihen6ideje)
k6relmealapj6nm6dosult.A
n6idej6ben)munkdtv6gzelt,r6sz6reels6sorbanmdsik
pihen6napot(pihen6iJ6t)kell biztosilania munkav6g- pihen6nap(pihen6id6)v6ltoz6sdravonatkoz6minden
'nrdsban
vagykOrulmdnyt
E nyilatkozatot,
kell r6gzfteni6s
z6stk6vet6h6napv6g6ig(Mt. 127.$ (2)bekezd6s).
al6 kelliratni.
6jabb(teljesterje- azta munkavdllal6valis
szabdly6rtelm6ben,a munkav6llal6t
fUgg6en
Ezenk6z6s6rtelmez6sk6zz6t6telenapldnl6phatdlydelm0,azaz munkakdr6t6l6s mrnkarendj6t6l
42-4f 6ra) pihen6iddllleti meg, ha a munkav6gz6sre ba, rendelkezdseil1997.december1. napjdval(azaz
kenilt sor. mdr a decemberh6naprakijeldltpihen6napokra
kizdr6laga pihen6napjdn(pihen6Hej6ben)
[pihe(Az el6z6 p6ld6n6l maradva:a mrnkav6llal6t21-6n n6ld6krelis) kell alkalmazni.
vetfrlkdt
6s 6 6r6ttelje- 'Ai hesta VasuasH/r/apb6/
berendelik,
19.006rdrarnrnkav6gz6sre

,'Apihenoidorol*
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Lapja
Mozdonyvezet6k

ALE eln6ks6gitil6s
Belgred,1997.oktober 23-25.

a jelen'
mozdonyvezet6nek
min6sftett
A l6tsz6mfrilodegg6
ManfredMp// elnok megnyit6iaut6n az ALE elnoks6ge
mivelkozalkalalapj6nnemlehetfelmondani,
amelyezenaz lil6sen legiszab6lyok
a jelenl6v6romAndeleg6ci6t,
tidv6z<ilte
6s a vas0tvezet6i
A szakszervezet
min6stilnek.
mazottaknak
k6rtefelv6tel6t.
megold5st
e t6rgyban.
elnoke kcizcisen
keresika megfelel6
Szakszervezete
lon VladaRom6nMozdonyvezet6k
alapj5nHolhogyismereteik
elmondoilak,
helyzetiikr6l.Ennekalapj6na n6met6talakftSsi A sv6jcikoll6g6k
tSj6koztatott
alatt5llnak.1998. landiat6bb ICEnagysebess6gri
vonatotvAsSrol,ami alapj6n
mint6raa rom6nvasutakis Stszervez6s
janu6r1-j6t6lrij tigyvezet6slesza vasutak616n.Az egy f6s vilAgosanl6tszik,hogy a kornyez6orsz6gokbaezekkela
jelenlegfolyamatban
vart, vonatokkalbe kfv6njdrni.
bevezet6se
mozdonykiszolgAl6s
biztons6gi
berenprobl6m6kat
hiSnyos
:
okoznaka mozdonyok
Szeb LlozdonyvezetdkSzakszervezete
m6g nemesnek
l6tPillanatnyi
megft6l6salapj6nnincs mozdonyvezst6i
dez6sei,valaminta hatAlyosutasft6sokkal
feh6telei.
gondotaz alacsonyfizet6sek6s a
kiszolg6lAs
legnagyobb
egybeaz egyszem6lyes
sz6mfrilosleg,
(SLl)tagl6tsz6- kollektfv
Szakszervezete
nemleszmegA Rom5nMozdonyvezet6k
szez6d6svit6jaokozza.Amennyiben
680 000 lei,ami 170 DM-nek 6llapod6s,
mun16-6n12.006r6t6l6halSnos
ma 15 840 f6, 6tlagkeresetUk
1997.november
8000mozdonyve- kabesztjntet6st
tagosszet6tele
felel meg.A szakszervezet
mindaddig,
amQnemlesz
helyeztek
kil6t5sba
6s38zOegy6b(kik6pz6,felvigyaz6 meg6llapod6s.
m0kod6tcibbivaszet6,4000mozdonykis6r6
hogya vas0tnAl
Probl6ma,
(kiv6telaz 6llom6siszem6lyzetet
stb.)munkakorbenfoglalkoztatott.
tomorft6
utasszakszervezet
elnokot.
A szakszervezet)
mega jelenlegi
v6lasaott6k
19936tam6sodszor
nemvSllalszolidarit5st.
k6vetel6seikkel
6s 53vontat6sif6noks6g Amennyiben
tagoz6dik
rom6nvasutak8 tertrletre
a sztr6jk,el6ttefelhfvj6k
a szombekovetkezik
mUkddik.
hogy
minisztereinek
a figyelm6t,
sz6dos6llamokk6zleked6si
jelenleg137000f6t szAml6l,14 amennyiben
A rom6nvasutakl6tszAma
vasutasai
bel6pnek
a sztr5jk
m5sorszAgvas0tjai,
vasutasszakszevezelm0k6dik.CsakegyiittesKszmegkot6- idej6naz orsz5gteriiilet6re,
az esetlegeskovetkezm6nyek6rt
1%-a. nemv6llalnak
a nett6keresetek
Aszakszervezetitagd{
se lehets6ges.
felel6ssfu
et.
a rom5nszakszervezet Bolgdr Mozdonyuezetdk Szakszervezete:
Az ALE elnoksfuemegvizsg5lla
a benyOjtottbfr6s6gibejegyz6st,majdennek
alapszabAly6t
probl6ma,
sz6l6n
hogyBulg6riaa gazdas6gics6d
Legrf6bb
alapj6negyhang6szavazAssalaz ALE teljesjogtl tagi6nak All,s ez al6lnemkiv6teleksem
sema mozdonya vasutasok,
felvette.
abbank6rikaz ALE
tekintet6ben
vezet6k.A mozdonyvezet6k
'Figyelemmel
megfogalmazon
tag- segfrs6g6t,hogytegyenl6p6seketa militarista,katonaikaazALEalapszabSly6ban
3960DMfeikv6t6t sz6rny6ban
az 1500DMalaptagdtlmellett
dr1kv6t5kra,
k6pz6smegsztintet6s6tort6n6mozdonyvezet6i
ALE re, 6talakft6sAra.
meg,amelyalapj6na rom6nmozdonyvezet6k
6llapfton
tagdija1998.janu6r1-j6t6l5460DM.
:
SpanyolMozdonyvezet6kSzakszeruezete
Az elnoks6gdontottarr6l,hogya Luganoban6ssze6llftott A vas0tracionalizAl6sa
hasonl6an
tort6nik,mint b6rmely
v{TlegeslormS- m5seur6paiorszSgban.
munkaanyag
kapcsol6d6
EUFeh6rkonyvhoz
s
Jelenlegkev6sa mozdonyvezet6,
az ALEelnok6t,s ennekkapcs6n enneknyom6naz egyesdivizi6kon6ll6anakarnakmozdonyba ont6s6refelhatalmazza
ALEtagoknovember
24-ig vezet6tk6pezni,amellyela szakszervezet
nemnyilv6nft6
az eddigv6lem6nyt
nem 6rt egyet.
kerUlaz Jelenleg
A v6glegesanyagelkiild6sre
tehetnek6szrev6teh.
bevezet6se.
folyika teljeskorU
egyf6s kiszolgAlAs
Bizottaz EUKtizleked6si
miniszterekneh
6rintettkozleked6si
:
SzloudkfrlozdonyvezetdkSzakszervezete
fed6szerv6nek,
a CESIs6g6nak6s az ALE szakszervezeti
felsoroltakhoz
hasonl6an
torAz 6talakft6s
az el6bbiekben
nek.
1997-ben6%os inllSci6
mellett
t6ntmeg.AszlovAk
vasutasok
r6szesiihek.
1?/o<,sb6remel6sben
A szlovdkelnokelmondta,hogya CsehMozdonyvezet6k
:
N6met Moz&nyuezetdk Szakszeruezete
vezet6v6lt6s
voh,s enneknyomAnism6teljesftszolg6latot,s a Szakszervezet6ben
Jelenleg28 600 mozdonyvezet6
a 11000f6t sz5ml6l6testv6rszakszem6lyszerint1997.december31-ig az tehenlelvettea kapcsolatot
mozdonyvezet6k
tJgygondolja,hogya csehekkorAbbiad6ssAgairendslve. szervszetlel.
leszneka divizi6khoz
al6bbil6tsz6mmegoszl6sban
s meg kell
- T6vols5gi
350016, val szembentov5bbkell folytatnia tdrgyal6sokat,
szem6lysz6llftAs:
6s nagysebess6g0
- Szem6ly6s el6v6rosi
keresniannaka lehet6s6g6t,hogy a cseh mozdonyvezet6k
divizi6:15 000f6,
tovAbbrais az ALE-hoztartozzanak.
- TeherfuvarozAsi
divfzi6:10 100f6.
Fntz Schneideraz ALE p6nzt6rosa
A tovAbbiszervez6sil6p6sek1999.
t6j6koztat6tadott a p6na5r 6llAsAr6l,
janu6r1-j6t6la divlzk5k
tin6ll6Rt.-kk6
amelyneknyom6na saldopozittft,azaz
alakulnak.Ezt k6vet6en(jelenlegm6g
67 603SF van a szAmlAn.
a
n6mel
vasutak
nincshat6rid6kit0zve)
A MOSZelszAmolSsa
rendbenmegv6rhai6.
to[6n6 Stszervez6se
holdingg6
AkormCny
avas{tprivatizilisit
islatolgatia,
amidta tort6nt,pozitfvsaldovalrendelkezOnk
SudlciMozdonyuezetdkSzakszervep6ly6lvissza- (354DM).
leldvezet6
a Bulg6da
6sG0r0gorszCa
zete:
azeu16oai
f60tvonalak
kdzd.
Amakdzlekeddsi
Az ALE eln6ks6gedontotta MOSZ
l6tszAm ven6k
A jelenlegimozdonyvezet6i
vezet6ie
iti mdgl6bbet
kelllennie
a
szednt
azonk6relm6r6l,
hogyaz 19986vi6szi
3400,amelybfilTSaz, aki l6tsz6mfolos. tdrca
kulfdHi
t6kedrdekl6ddsdnek
felk0ltdE66rt.
A mozelnoks6gi
Ul6s
Budapesten,
szeplemAvas0tireformkeret6ben1998.januAr donypark
skalmas
illapohan
van6sa pdlyatestek
ber 16-19. kozott,a MOSZlll. Kong1-j6t6laz al5bbisz6tv6ldsoktdrt6nnek nak,srinte,menetendszer0"
a nemzefidzi
expmeg:
resrzek
tdbb6rdskdsCse,
s mindennapoe
egy-egy resszusAval p6rhuzamosan legyen
- infrastruktfra,
megtarNa.
Pillanatnyilag
mind
a
JAT,
minda
lemondisa.
lCrat
- iizemvitel,
privadz6cidla
l6lszik
dbJugoszldv
Vasuhk
ink6bb
A tavasszalesed6keselnoks6gi
til6s
lehet6s6gnek.
rAndnak,
semminl
eldrhet6
- vontat6s.
(pillanatnyilag
a d6tummeghat6roz6sa
ottdber
fogtartoznia j6rm0vek Ujril6k,1097.
n6lktil)Svdjcbankeriilmegrendez6sre.
Avontat6shoz
Pilcrlllndor
melletla forgalmi
Sipos J6zsef
6s a mozdonyvezet6k
' l,lilpszabadsdg,
30.
| 997.oktdber
eln6k
ulaz6il6tsztm 6s a kocsitisztft6k.

A tagszeruezetektdl6koztatQa

PriratEdcrcisteruek
aiugoszliiv
kcizlekeddsben*
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Lapja
lvlozdonyvezetdk

MENETREND
KONGRESSZUSI
az Eur6pai
Ezena h6t v6g6nkenil megrendez6sre
A MOSZ Ugyviv6Bizottsdga,az 1997.november3-i
is.
rendezv6nye
k6zponti
Napla
Mozdonyvezet6k
ilozdonyvezet6k
6s elfogadtaa
0l6s6nmegrtdrgyalta
kongresszust
a
6rtelm6ben
A
MOSZ
alapszab6lya
lebonyolftds6nak
Szakszervezet lll. Kongresszusa
elvekbetarkell6id6ben,a dernokratikus
megel6zden,
m6diet,helyszin6t6s id6pontjdt.
maidtenjletiv6a tagcsoporti,
tesavalkell megtartani
A Kongresszusmeghivottvend6geik6zdtt lesz az lasztdsokat.
az al6bbiid6intervallufigyelembev6tel6vel
BudaMindezek
mertebbenaz id6pontban
ALEteljeseln6ks6ge,
megkell
az
el6k6sz0leteket
mokban
6s
Utemezdsben
pestenkenll megrendez6sre
az ALE soroseln6ks6gi
tartani.
Ul6seis.
1998.merclus-6prllls : TagcsoportI vClasztdsok.
Atagcsoportok
a kiaddsrakenil6egys6gesvdlaszt6si
szabdlyok
alapjdnsajdt hatdskdrbend6nteelj6r6si
kittiz6s6r6l.
id6pontjainak
helyi
v6lasztdsok
nek a
teniletr
iigyurud,
Fe/e/6s:
tagcsopottok vezetd trszts69wse/6r
Helozin: VontatdsiFdndksdgek

1998.melus-ltinius: Tertletl vdlaszt6sok.
kdzosen
A megvalasztott
tagcsoportitiszts6gvisel6k
v6laszt6sid6pontddnteneka teniletitiszts6gvisel6
jed/'.
Fe/e/6s: e/n6/r,iigyvezetdalelnc,kti&
tenileti tigyuivd
Helyszin: a teniletheztartozd uasdt-gazgatdsdg.

A MOSZlll. Kongresszusa
1998.szeptember16. 10.dl6ra
10.00-14.006ra El6addsok,protokollmeghivottak
besz6dei
r6sztvev6
valamennyi
14.OO-1
5.006ra All6fogad6s
sz6m6ra
ALE sajt6t6j6koztat6
beszdmol6
6ra Kongresszusi
15.00-18.00
Alapszabdlym6dosil6javaslatok
vildja,szavaz6s
megvdlaszVezet6tiszts6gvisel6k
tdsa
Felel6s:elnd& Agyvezetdalelndkdk,tertileti vezetdk,
a MOSZmunkatdrsai
lgazgatdsdg
Helyszin: BevdtelellendrzCsi
(BEIG)konferencraterem(Budapest,Nyugatitdr 2)

1998.szeptember17.8.006ra
vita szavaz6s
6ra A MOSZprogramja,
8.0G-12.00
hatdskdrbe
Egy6b,kongresszusi
mok megvitat6sa,
utaltdokumentu
elfogaddsa
zdrfsa
A lll. kongresszus
12.00-13.006ra Sait6tdj6koztal6
Felel6s:
Helyszin:

elnti& tigyvezetdalelndkdk,
tenileti uezet6k.
a MOSZmunkatdrsai
A ll,fo9zni szdkhdza
(Bp.XlV, Bdcslraiutca //. sz.)

Egy6bhatdrid6sfeladatok
tettkesbelijavasdokumentumokhoz
A kongresszusi
latok,tagcsoporti,
teriiletiszinten.
Hat6rid6: 1998.janudr1.- j0nius30-ig
Felel6s: tagcsoportitisztsdgvisel6k,
teruHivezetdk
Ugyviv6
dsszedllildsa,
A iavaslatok,dokumentumok
j6vdhagy6sa.
bizoilsdgi
Hatdrid6: 1998.jrilius31.

Felel6s: eln6k,Ugyvezet6aleln6k6k,
teniletivezet6k,
a MOSZmunkatdrsai
postdzdsa
:
Kongresszusi
dokumentumok
meghfvottaknak
krilddtteknek,
Hatdrid6: 1998.augusztus15.
Felel6s: elndk,Ugyvezet6alelndk6k,
a MOSZmunkatdrsai

A rendez6sselkapcsolatosfeladatok
a

a
a

biztosftdsaa kUlf0ldideleg6ci6knak,
sz6lldshelyek
akik
biztosildsaMOsz-k0lddtteknek,
sz6lldshelyek
tdvolilakhelytikmiattnemtudnakhazautazni,
alkalmidehelyszinek
biztosftdsa,
a kongresszusi
kordci6ja,
a k6t helyszfnena vend6gl6tdsmegszervezdse,
a MOSZ 6ltal kiaddsrakenil6 protokolltdrgyak,
elkdsztdse,
dokumenturnok

. a kongresszusk6ltsdgvet6s6nekmegtervez6se,
t6rtdn6k6zaz 1998.6vi MOSZ-kdftsdgvetdsben
gy0l6sij6v6hagy6sa.
Budapest 1997.november3.
MOSZ

0cYvrv6BtzorrsAcA
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MASEZAMAU..
is r6sztven- f6n6ks6gnekis. Pedigez a vonat
Mik0zben
az ismer6sszlogenval6di nes rrunkav6gz6sben
6rtelm6n t0n6ddm, b6k6scsabai ni),esetlegtisztdbanvan a jogaival csak menesztdsrevdrt 6s nem kafelhatalkofl6gdmBadth GCza,lapunkmdr- 6s m6g 6lni is akarvele,az rdvide- pott k6tsdgbevonhatatlan
ciusi sz6m6banmegjelentsoraijut- senvdllalatonkivtiltalelhatiamagdt, maz6staz elinduldsra.Ezent6nyked6sdvelkimerftettea v6tkeskdtelesamirep6Hais van.
nakeszembe:
- Szeged- minvalaminta hatdsk6ri
t6lkUldnvonatot
Kozlekedtethet
ba- s6gszegds,
lgazgat6sdgunk
n6lkril, l6p6sfogalmdtis.
menelrend
dig is hfres volt a maga saj6tos, rdtisz'nvess6gb6l,
a mindentmes- nrelyv6gUlis mentesft6vonatk6nt A mozdonyvezet6t
egyedifelfogdsdr6l,
legyz6kdnyviaz esem6nyt6bbi
k6zlekedik leg kihallgattflk,
utas6raml6s!)
s Qy nem (rendk'nvtili
k6ppen6rtelmezds6r6l,
szerelv6nyro- r6sztvev6j6tazonban nem. Csak
stf.- le,csoddlatosk6ppen
kUl6nbena sajdtosvizsgdztat6si
hogya m6sik
nati vonatszdmban.Hogy a dolog megjegyeznikivdnom,
lusd16l.
- aki szintdnnem
Az eltelt mdsf6l6v - a vizsgdzta- teljesenhivatalosl6tszatf legyen, rnozdonyvezet6t
tdst6leltekintve,melyval6banem- n6g vezet6 jegryizsg6l6tis vez6- volt hajland6ezekkela felt6telekkel
nyefnek hozz| Felfoghatndnkezt tovdbbftania vonatot- mdrnemvdlbers6gesebb,oktat6 jelleg0 lett is,csakhogyaz el- tott6k le, tehdt a szemdlyesked6s
ism6t bebizonyilotta,hogy val6s [izletszez6snek
helyzettel
dllunkszemben.Demind- s6 esetbenhat utas utazotl6s kb. bizonyfthat6!
M0szakiutasftdsunk
el6iria,hogy
a m6soeztlehetm6gfokozni.E teniletegyik 200 Ft bev6telkeletkezett,
hely, dikbankett6,egyik0karck6pesiga- a rnozdonyvezet6nekmindenkor
vanegyszolgAlati
szegletdben
fegyelmelyszinte6llamaz dllamban.K0- zolvdnnyal6s a b9v6te150 Ft alatt nyugodtan,kdniltekint6en,
mdr nem kell berrutat- maradt.MivelaMAVRt.gazdas6gi mezetten,az utasftdsokbetartdsdl6n6sebben
v6geznie.Lenom,eddigh6romft'6sjelentmeg2v helyzetecseppetsem r6zsds,nyu- val kell a szolg6lat6t
godtanelk6nyvelhetirik,
vezeitt a k6lts6g hets6ges,hogyaz Uzemviteli
A neve:
ittt6rt6ntesem6nyekr6l.
Ezeneseletta bev6telnek,
de leg- t6kreez nemvonatkozik?
sokszorosa
KUNSZE}ITMKLOS,
hogy a MAV m6ny bekovetkeAekor,ezzela veALLOMAS
aldbbbebizonyilottuk,
CSOMOPONTI
zet6vel6rtelmes,emberisz6t nem
Mit6l is olyan kUldnlegesez a Rt. utasbar6tpolitik6tfolytat.
az utaMunk6ltat6iint6zked6sindulhat lehetettv6ltani.Int6zked6s6t
hely?A felsoroldsnagyon
szolgdlati
ellen,hogya hi- sfr6spontjaivalnem indokolta,johosszrilenne,de n6hdnyattanul- fgy munkav6llal6
alapjiulszolg6l6pa- gossdgdtigazolvdnnyalvagy megkdzreadok.
bdztathat6sdg
s6gk6ppen
ald nemt6masaotta.A
zdd tenilet, rancskonyvirendeletaz esem6ny biz6lev6llel
Ez egyhermetikusan
bevonds6r6lelismeg,m{d Menetigazolv6ny
innen inform6ci6nem szivdroghat utdnkett6nappaljelenik
illet6kes
VBIk6pvise- VBI rendeletren6gy nap mflva merv6nytnem adott,a szolgdlatk6ki.AterUletileg
a tdr- visszais vonjdk.A dolgoz6okt6ber pess6get- amelyviszontk6telesl6je igencsak elcsod6lkozott
jelent6s6t s6ge lett volna - nem ellendrizte.
tentekhallatan,de hivatalosvizsg6- 23-Anirt esem6nykdnyvi
november
10-6n Ezen rendk'nvUli
esem6nymiatt a
f6n6k
a szolg6lati
latotnem indilottak.
mozdonyvezet6nek
a jegyz6kdnyIttnema ForgalmiUtasftfsszab6- irja al[.
valaAz dllomdsonvdgzettkocsibon- vez6smiattkellemetlenspge,
lyai a m6rt6kad6akels6sorbana
munka elv6gz6s6re,hanem 0gy- tdsn6l az enged6lyttrizveszdlyes mint erk6lcsik6ra, a MAV Rt.-nek
ad- jelent6sanyagik6ra sz6rmazott.A
f6n6kelvdrdsai- (,,C"jelfi) munkatev6kenys6gre
monda,,szolgdlati
tek ki, 1996.november12-i kelle- vizsgdlatmegindult,rnajdteljesen
nak"kelime$elelni.
le6llt,elvdgreilyenszinlenm6rteF
Nem kell okvetlenlilbetartania z6ssel.
Ezzel szembena lorgalmivdg6- jesen mds szab6lyok6w6nyesek.
4. $ 1. 2. 3.
MunkaTorv6nykonrye
foglaltakat- misze- nyokt6l6s a felv6teli6ptilett6ln6- Az is lehets6ges,hogy bizonyos
bekezd6s6ben
jo- hdnym6terrefokozottantriz-6s rob- szintfeletta vezet6nekmentelmiiorint a tdrvdnybenmeghat6rozotl
(,,A' jel0) munkdt ga van, szintekikezdhetetlen.
Magokat 6s k6telezettsdgeket
rendeF bandsvesz6lyes
ezzel a gas kapcsolatokkal rendelkezve
tet6s0knekmegfelel6enkell alkal- v6geztek,vesz6lyeztetve
sem kell
6s az utasok mdg a ForgalmiUtasftAst
mazni-, gondolokitt a mozdonpre- vasutasmunkavdllal6k
legileF
ismernie,
mivel
minden
hiba
vdg{shoz
haszn6lt
A
id6beni
biztonsdgdt.
szonddztatdsdra.
zet6kegy
A szolgdlati vezet6 nyugodtan g6;ok tdroldsdndlsemmibevett6ka jebb hdrom napig tart, a negyedik
szem6lyeskedhettehetetlens6g6- MAV Rt. T0zv6delmiUtasftdsdnak naponmdrelsimftjdkaz tigyet.
Felmenila kdrd6s,hogy meddig
ben a forgalmi iroddban,nyornda- kJevonatkoz6pontjait.Csaka vakfestdketnemt0r6 szavakalis hasz- szerencs6nekk6szdnhet6 az lehetm6gelm.enni?
szdmoMa Tisztelt MAV-vezet6k!T6nyleg
n6lhat tan(k jelenl6t6ben,bizo- anyagokmennyisdg6vel
be baleset, nemtudjdk,hogymitdrtdnika szolnyftva kitrin6 konfliktuskezel6k6- -, hogynemk6vetkezett
gdlatihelyeken?Vagycsakaz eredpessdg6tan6lkUl,hogya hajaszdla vagykatasztr6fa.
Szolgdlativezet6nkleg0jabbala- m6nyszdmft6s a c6l szentesftiaz
meggOrlrUlne.
A kollektivszez6d6s6rtfolytatott kildsa: nnzdonyvezet6 levdlt6sa eszk6zt.Az irctt6s eleklronikussaj- saj6thatdsk6rben,,,utasft
dseHenes t6 az UNIO-hozval6 felzdrk6zdst
sztr6jkidej6n- torv6nyellenesen
hivatkozva.
A Menet- harsogja.
k6ria dolgoz6k- magatarldsra"
al61r6sdt
nyilatkozat
MegninkEur6p6ba,
de Qy ez az
t6l,mi szerint:,,akinemiriaal6,hogy igazolvdnyt irgtalanul bevonta,
ro- 0t a Balkdnon6t vezet...
a ,,megiegyz6s"
nem sztrAjkol,az felejtsenel!" Azt meg6llapftdsdt
hiszemez Qymindenkiszdmdra6rt- vatban aldirdsdvalhitelesitetle.E
Garamv0lgyllstvdn
t6virati6ton
szakszeniint6zked6s6t
het6.
f6nnzdonyvezet6
Aki nem hajland6az etudrdsok- (69/b)jelentetteaz illet6kesszakk0ls6szolgdlati
hely
Kiskunhalas,
illetvea vontatdsi
nak megfelelni(n6mi utasftdselle- Qazgat6sdgnak,

okAig nprfondirozI Tov6bbra is csod6lkotam, hogy megfijam
emekis nnrgoklddst,mely
napjainkra mdr lerdgott
csontnakszdmil: nevezeMivela
tesena menetrend.
vdletlen ugy hozta, hogy
I az van amit mi tererntettUnk magunknak,tefrdt
MAV
kerUlt
a
kezembe
hogyMASEZA MAV!
hrientUkrozik,
azt bogardszvard- azel6bbfelsoroltak
P70m 6vi hivatalosmenetrendje,
j6ttem,hogyaz el6d6kl6lcsaktanulni
is,csakeztnemakaromleirni,hogy6n,6s a
lehet.Amdramdr Szerintem
mds.Tov6bbmazsol6zs6qul6 lapokeszl6tikaikivitelenapjainkbanis felveszi t6rs6glak6iszerintmennyiben
1970
6s 19976v menettonlos,
va
n6hdny
Osszehasonlftds
ut6diaival,
s
ami
rekldrnmal
telit0zdell
versenyt
a
ig6nye
n6lkril.
rendje
a
teljess6g
alapjdn
dsszehasonlfthatatlanul
hogy inform6ci6tartalma
iobb
A csatlakoz6napjainkdiszesfedlapi menetrendieit6l.
1997.6vben
1970.6vben
sok az el6gaz6dllom6sokona c6lbaiutdsidei6tis adott
nem
kelloldalr6loldalra,menetfel,
Hegyeshalom
tUntetik
8p.
Ke/eti
oldalon
Qy
rendimez6r6l- menetrendimez6relapozgatvakulatni,
24. Eurocity
6. sz.ORIENTEX.
hogymikor,hov6,ttogyanleheteliutni.
l n d . : 9 .60r5a k o rE r k1. :1 . 365r a k o r I n d . : 9 .d1r2a k o r E r k1. :0 . 5d7r a k o r
Napokbanpr6bdttasegfts6getnyfjtaniabbankedves
Budapest- NagykanEsa
ltogymik6ppentudjagyerrnek6tvonatismer6s6mnek,
868.sz. vonat
2206.sz.vonat
Kiss6fel- l n d 1. :7 . 2d3r a k oEr r k . : 2 16. 5r a1k o r I n d 1. :7 . 1d0r a k o rE r k . : 2 0t.i4r a8k o r
eljuttatniKiskunhalasr6l.
tal Zalaegerszegre
gondolvdn,
lengzdsenkivettemkezdb6la menetrendet,
Budapest- PCcs
hogycsakofvasnikellbel6le.N6ztem,lapoztammdra
rc 806
1908.sz.vonat
induld- l n d ,1: 8 . 2d1r a k o Er r k . : 2 1 .62r1a k o l l n d .l:6 . 5 56 r a k o r E r k . : 1 9 ,d2r5a k o r
irtuktelevonatszdmokkal,
negyedik,,sajtpapirt"
de a kdp nem igaz6ntisztult.86
6rkez6sekkel,
sold<al,
Budapest- Szob
negyed6rautdn ismer6sdm6gyd6nt6tt,hogyfeladvaa
230.sz. vonat
155.sz.vonat
k0zdefmeta t6vols6gibuszraszavaz.
6rakor Erk.:
14.22
6rakor
rirakorErk.:8.55
6rakor Ind.:
13.25
lnd.:7.50
Val6szinflegnem6 volt az els6,akiaz 6ttekinthetetEudapest- Miskolc
len,6s sajnoslassumegold6sokhelyettm6stvdlasztott.
Tokaj-Ex.
lC 500 BorsodilC
Tov6bbndzegetvea menetrendetazdrtbujk6ltben- I n d . : 7 .2302.
d0r9a k o rE r k . : 9 .60r 1a k o r I n d . : 7 .60r0a k o r E r k . : 8 ,64r8a k o r
nema kis6rddg,Itogy27 6welezel6tt mit nydjtottunka
Budapest- Nyiregyhdza
6s hdt,,l6tszanak"
a v6ltozdsok.
nagy6rdem0nek,
lC 606 SzabolcslC
1704.
b.
sz.vonat
n
l6szd
r
Budapest-Kelebia
vonalat
nz6
nddo
e
Kiss66
Ind.:16.05
tirakor Erk,:19.00
drakor
lnd.:13.38
drakorErk.:17.14
|rakor
vettemG6rcs6al6,hiszitt 6lekmdrhosszriid66ta,igaz
BudapestBCkCscsaba
azt sem tudtammerre
1970-bentizendvesgyereld<dnt
rc
!c746Atfotd
0606.sz.vonat
vovan Kiskunhalas.Az id6 tefl a Budapest-Nagykdta
r
l
r
a
k
o
r
I
n
d
.
:
1
5
d
.
5
r
a
5
k
o
r
E
r
k
. : 1 86, 3r a3k o r
l
n
d
.
:
1
1
d
.
1
r
a
0
k
o
E
r
r
k
.
:
1
6
.
5
3
helyenk6nt
h6dolva
nalon utaztamzsffolt vonatokon,
BudapestSzeged
annaka sz6guH66lm6nynek,hogy a l6pcs6nis alig
lC702 Napf6nylC
702.SzegedEx.
f6rtemel. No,de konkretiz6ljunk.
l
n
d
.
:
7
.
d
2
r
0
a
k
o
r
E
r
k
.
:
9
.
d
1
r
9
a
k
o
r
l
n
d . : 7 . 2d 0r a k o r E r k . : 9 . d
2 r7a k o r
mitnyfjtottunk?56.sz. Pann6nia
Expressz.
1970/71,
fi'irrezik8.22
Bp.Keletiindul6.256rakorKiskunhalasra
A nagyonszUkOsszehasonlitds
szdmomraaztltikrdmitnyfjtunk?lC 339-2Bp.Keletiindul
6rakor.1997-ben
- egy vonalkiv6tel6vel,
zi,
hogy
2/
fejl6d6s
6v
alall
a
Ja!Fon6ftezik8.236rakor.
5.506rakor,Kiskunhalasra
134kilom6ter.
Huszon- melya MAVszfvecsUcske HATALMAS.
tos,hogya t6volsdgmegmaradt
Teh6t:MASEZAMAV!
k6t 6wel ezel6tt 36 perccel kevesebbid6 kellett az
Nekemis!
eljutdshoz.,
Klss Ldszl6
TehdtMASEZAMAV.M6gegy6rdekess6g!Ap6somt6ltudom,hogya vonatokabbanaz id6benzsffoltakis
voltak.Nem 6rtem,hogymostmi6rtpanganaka vonatok, hiszrnostegysebesnekrnondottvonatrdpke2 6ra
45 perc alatt megteszia 134 km-es t6volsdgot,igaz
rossz,merta szerkesztdi
nemismerik
A MAVmenetrendje
az
menetrendl6lmenetrendrekevesebb,6s egyreroml6bb
inditj6k
holkordbban,
holk6s6bb
utasok
ugyanazt
szokdsait;
a
6llapot0kocsikkal.
Kem6nyenszolgdltatunk
dm!
vonatot,
vagyegyiktivbenkihagyjdk,
a misik6vbenvisszahozNdh6ny6wel ezel6tta tdrsdglegjobbvonatavolt a
zAk,sdteztm696vk0zben
isvaridljik,
azu{asok
bosszant6s6Bp.J6zsefvdrosMl
Kis16.006rakorindul6gyorsvonat
ra.Am(g
nemtudtObb
korszer(,
k6nyelmes
a vas0ttArsas6g
induldsel6tt1/2
kunhalasra.A 7-8 kocsisszerelv6nybe
kocsitbe6llitani,
legalibbazutasokat
irrit6l6prob16makat
oldja
6rdvalm6rnemlehetettszabad0l6helyet
taldlni,annyira meg
menetrend,6s
legyenek
a
cdg:legyen
6sszer0
a
tisztdbbak
k6zkedveltvolt a vonat,mely 1 6ra 47 perc alatt 6il le
Azakkori,,MAV
2000"szlogennel
rendel- a kocsik.
Kiskunhalasra.
j6llehet
lsmer6s
nemegyttirelm6t
vesztett
szavak,
uhsereszigy kell
kez6c6g els6k6ntgyomldltakia menetrendb6l.
gdzt;
ki
maga
MAV
vez6rigazgabja
mondott
tette
dUh6ben
a
a
ezt csindlni.Harcaz utasokellen.
v;iemdnyl
MTI
itmondjunk
ily
m6don
minap
M
a
az
0$6n.
ezek
utin
M6g egy dsszehasonlildstengedjenekmeg azzala
- ac6lismert,
(' llagyar
tudattal,frcgytudoma keny6r6ra is m{s volt 1970{en.
szabad
Hi'lap,| 99/.I l. |5.)
a pAlya.
1970-benaz emlfrett0t dra l. oszl6lyon53.10+23.60
Sz,A.
1050.
forintgyorsvonatip6td{voll, ugyaneznapjainkban

tindig | r.1*r.',i:fd3
Megmindig
:,HJ';:

rend 16l I H$'-f,lln?,3x:?ff
a menetrend16l
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k0ve6szolgAlati
hogyt0bbegymdst
feladvAnyt,
a hangomra
6shiggadhn daniaztazegyszer0
Fona v6rem,
aligbkoknyugalmat
erdltetni
ttlstol
vonahlMennyi
el
energia
ezta neh6z
Megaldzothak
ethaladhssa
6nemmagam
6sily heryen
a mozdonyrAdi6ba.
beleszdlni
siet
pr6bAlom
Vagy
vegyuk
a mozdonyvezetd
aztazeseblamikor
vddeniazt,
megmaradt.
LAtsz6- potyera?
m6don
amimOlt6sigomb6l
(126rAnbeliil),deazirdnyi6s
merthazaakar6rniiddben
mertklt'Ancsivagyok
milesz vonatdval,
hlvom
lagnyugodtan
a mozdonyirinyit6t,
- velem
hogymindez
megval6sul'
yelem
kdpblen
szervezni,
mozdonyvezetdvel,
olyanszinhnforgalmat
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los balesetebbenaz 6vbenugyan
nemkdvetkezettbe,de az ezerl6re
jut6 baleseteksz6maa MAV Rt-n
f 997. novemfur 54n Kdzpontl lfunka vddelml Blzottdg kezdem€nye bel0lalegmagasabb.
zC#re Juhdsz Gyula gQpdszett saklgazgatd cellddmdlkl vonhtesl
munA g6p6szetiszakszolgelat
f0ndk#gen munkauddelml szemlCt brtott A szem6n Eszt vettek a kahelyitev6kenys6ge
jelveszdlyes
munkauddelmlblzott#g teg/al ls. Az u tdbbl lddhn a szeklgazgatdk 6s
int6zkeindokolja
olyan
legfi,
6s
ez
helyettesetk az ldnyltdsak alc hrtozo f6n6k#geken tdbb szemEt
amelyekbiztotertottak Erdmdnyekdnt olyan ln tCzlcddsekethoztak,amelyekkd uet- d6sekmeghozataldt,
javul6munkak6nilm6nyek
a
s'rtj6k
vesz&
munkavdgtzCst
blztondgos
ketdben tdbb az egCszsQtet6s a
be kell
sdt. A munkav6delemnek
lyez-te6 eilapotok kerfiltek felsdmoldsn.
irdvalamennyi
f6n6ksfuen egyesszintekk6z6ttif6d6mekbedz- 6p0lnia munk6ttat6
vontatAsi
A celld6mdlki
v6gzett
a
tev6kenynyftdsi
szintj6n
tartott munkav6delmiszemlebizott- nak. A zuhanyoz6bannincsenek
a munkas6gbe.Ugyhozzdtartozik
sdgis hasonldc6ltttizdttmagael6.A ldbrdcsok.
kdtelesmunkdftat6i
v6delem
a
A szakigazgat6i
szemlebizottsdg
szeml6tmegel6zteegy eldzetesbegomb.
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a
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a
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tdrt
egy
an6l
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rekr6sz6r6l.
tev6kenys6g6f6rnks6g molt6kde m6gakadt6bbtennival6. szakigazgat6sdgok
frogya vontatdsi
n0skodtak,
szema szocidlisl6te- P6ld6ula fft6si szezonranem k6- ben.Avezet6imunkav6delmi
munkak6nilm6nyei,
6prjletfftdberen- l6k gyakoris1gaerr6l tan0skodik.
silmdnyek6llaga olyan dllapotban szriltel a szocidlis
tartjdkmeggy6z6dvannak,ami srlrg6sint6zked6seket dez6se.Ateherkocsivig1nyh6l6za- Sztiks6gesnek
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de ara kOvetelmenyeknek,
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balesetvesz6lyei
hatdssal
lehet
munkakonilm6a
tiv
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P6skuJen6
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Az tosanromlanak.
Srllyos,vagy

Munka vddelmi tiiidkoztat6

nosztalgiazilsa
masiniszta
Afelevsz
azados
ha fe/ragyogszobddbankedvesem,
,,Gyertyaf6ny,
dn iA11Csnyilsd a kdt keze4 bicsizzunk el Cdesem".
kerUlnek,
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Miresoraimnyomd6ba
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az 0t amelyetmegtetttinktClen,nydrondt
Almombanmaldhallgatoma k6m6nytilkcil4st
ha gyorcvonattalszdguldun&a lOtQte meg 6n.
Mp Cleknemfeledlekel szeretlel<masindm,
ldi6 szfvuelklvdnoktirol<i6diszakdt
Czotter Gdbor mtiszaki f el0gyel6
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hallat616nk
cseveg6s
Ara- gyorsul
6s egyhajszillal
hlAn szott.Kivincsi
gond
nemvoltvele,
denehara- a levilhttmozdonyvezetd:
lettem,
hogy
Jdnos.
is.Azels6hdtSzili
na- kikvannak
erdsebb
gudjjancsim,
hogyilyenmocsko- nyosi
itt,mitakarhatnak,
M69kiisldnyesltettem
masina
volt, s a g6pelej6n6l
azab- gyonj6,megbizhat6
a hdh6km6g
sakazablakok,
l6ptem
fela
jsigpapirral.
lakokat
0
Tokaj
de
az
540
tonnAs
szerelperonra.
lehetnek.
rondib
Szerencst6l
bak
Nyolc-tiz
leinyz6
- Naennyi
voltaz
Nem vdnyt
egdsz.
csakaz 1003-as
6s az szem16lte,
Emddig
szakadt
azes6.
vizsgelgatta,
ltir- Nem
mitgondolt
r6lam
tudom
az0reg 1006-os
Udta110km/6rasebes- kdsztea mozdonyt.
Valamikor
tesz
semmit.
Ahogy
a g6pen, sdggel
felvinni
a Hort-CsAnyi
isesnikell.Mi- vezdr!r, mi6rtvagyok
azes6nek
megl6ttak,
kissdmegszepannak
d'lsznek?
A misiknil
is100felett p e n t eakz e g y e n r u1h6at t i n ,
dombra.
hanem
koressen,
Aprilisban.
- Hak0rUljArhd,
p6- azthittdk,
munkdt
v6gezt6l.j6rta mutat6,
dea magasabb
majdletakari- - Ragyog6
hogy
nemszabad
a
j6
g6pek
ilyen
rendes,
Litod,
kollOga
lyaszim0
meg
a
k0zesem
g d pk d z e 1 6m
misik
vdgdt.
tomim,legalAbb
a
b e n nM
i. osoJinos,nemakarta,lltett6k
kivdve
a 100-at,
a V43- lyogva
k0szOnt0ttem
6ket.
hogybepiszkol6djon
1079-est,
ismegkOze- - Hell6
eza110-et
kish0lgyek.
Sz6pa
ruhAd.
l'rtette.
aza fess
masina,
hogy
tetszik?
Meglepett
a vllasz, Mdjusele,|e
voltmdr,ragyogott K6rusban
vdlaszoltdk.
- Jajnagyon
el is tfln6dhm
rajta: a napa hvaszireggelen,
sa lanMegszasz6p.
ennyi
akillOnbsdg
valahonnan
em- gyosszell6
orgona badn6zni?
k0zOtt.
A illatot
ber6sember
hozott.
Vidimhangulatban - Persze,
n6zzdtek
csak.
jelentkezni
mtiltkor
a mAsikndlmentem
a 2302-es Kinyitottam
a hib6feljir6ajmdgcsaklesemiilhet- szAm0
Tokaj
expresszhez
aV43- t6t.- ldeisfeln6zhethk.
Amisik
tem.
Eza Jinos
bdcsi 1006-os
fiilke
is ilyen,
minda k6tvdg6n
96pre.
megsokkal
0regebb - K0sz0n0m
Gabi,
hogykordn egybmin
lehet
vezetni.
lettvolna.az jdtEl-jegyezte
6sk6pes
mega felvigylzd - Esmaga
vezeti
ezta sz6p,
- k6rdezte
lemosni,
mert tir,Nlndory
ablakot
Sanyi
bicsi.
nagymozdonyt?
egy
- Jdthm,
n6lalettkoszos.
mert
nagyon
rit6rne szemtiveges
sz0szike,
- lgen
-vAlaszolhm
Szabad
a kijdrat,
a egykistavaszi
tisztogatds
a mamabljes
me- sindra.
szolgAlattev6
gabizbssAggal,
merl tudhm,
neszt,
indulis.
R6kos - Menl
majd hogyhaelhagyjuk
csak,
a kUls6s
a Szizl6b0l
u6n mdrnemb'rrtam odaadja
a g6pkulcsAt.
maii6ntilOk
a kontrollerker€kmagammal.
Fela g6pre,
ingle. hez.
zubbony,
- Jancsi
bdtyim, (Eneaz alkalomra
azta feh6r
vezetheh6m
vethmfel,amelyikre
a masi- ingemet
a
(tolhlaA
ndt?
a lV.r6szkdzl6s6rclplezulk
a lofytat6sv696t.
- Nagyere
(iljide, ffiirrnkban
AzOn6let-elbesp6l6s
szea6jeazV.r6sszelblytaljaa narymasiniszvezethebd.
Ugymenj tal€landodst./

CzotterGdbor:*

A KADET
(V.resz)
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KOZLEMENY
NYUGOfupEruZfnn
Kieg6szft6
A VASUTAS
Onk6ntesKdlcsdnds
1997.december16-6n(kedd)10.306ret6l
krilddttkcizgy0l6se
rendklvrili
Konferenciaterm6ben
lgazgat6s6g
a MAVRt. Bev6telellen6z6si
(Budapest
Vl., Nyugatit6r1-2.)kenilmegrendez6sre.
alapil6s6ravonatkoz6
3. A mag6nnyugdiipdnAAr
eset6naz tiabb KUlddttkdzgyfi
Hatdrozatk6ptelens6g
l6s a fentinapon6s helyen11.306rakorkenilmegtar- p6nz0gyiterv.
4.ZArsz6.
t6sra,amelyaz eredetinapirendenszerepldtigyekben
hatdrozatkdpes.
Akaddlyoztatdsa
eset6n k6rem szlves 6rtesft6s6ta
a megjelentekszdm6l6lf0ggetlenUl
VasutasNyugdfip6nzt6r
302-5081vagy 35-05telefonNapirend:
jelenlegim0k0d6s6t6l. szdmdn.
1.T6j6kozlat6
a Nyugdfipdnztdr
Budapest / 992 november28.
l6trehoz6sdr6l.
2. D6nt6sa magdnnyugdrlp6nztdr
a) Az Alapszab6lym6dosft6sa.
Dr.Kunrcsall.6szl6
felhatalmazdsaa tdrv6nyben
b) Az lgazgat6tandcs
lgazgat6tan6cs
eln6ke
biztosftottalapfl6ihat6skdrdkgyakorldsdra.

SPORT* SPORT* SPORT* SPORT* SPORT
MOSZKUPA- 1997/98
a MOSZKupaSzeged
Okt6ber1f11-6n keriiftlebonyolft6sra
Az izgalmasm6rk6z6ssorozalr6l
k5t tagtertiletim6rk6z6sei.
egy6bkririilm6nyekJniatt,de
csoportj6t6kosait6volmaradtak
v6rhat6ana tavaszifordul6banism6t nyolc csapat kUzda
teriileti els6sfu6rt.A h6zQazdaMez6hegyesitagcsoportot
koszrinetilletimega tornagirdiil6kenylebonyolft6s66d.
Eredm6nyek:

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

ASZTALITENISZ

- Szegedll.
Kiskunhalas
Szegedll - illez6hegyes
Szegedl. - Kiskunhalas
- Szentes
Mez6hegyes
V6szttl- Kiskunhalas
Szegedl. - Mez6hegyes
-Szentes
Kiskunhalae
lvbz6hegyes- V6szt6

rl

24
2-2

4-3
Szegedl. -V6sz6
Szegedll. -Szenbs
2-€
Szentes-Szeged l.
5-O
V6sz6-Szegod ll.
8-O
tvlezftegyes- Kiskurfialas1-2
Szegedl. - Szegedll.
*2
V6sztl-Szenbs
1-2
Kbr tbd6

A DebrecentizletigazgatdsCg

€sa

rendezt6k
meg1997.okt6ber1Salkalommal
Tizennyolcadik
12 krizrittaz Amat6rOrsz6gosVasutasAszlalitenisz-bainoks6got.
Pont
A versenyre,amelyeta Ferencv6rosiVasutasSport Ktir
l. Debrecen
6
m6- ll. P0spdkladdny 6
6sterm6benbonyolftotlak
le,csapatunkat
szervEz6s6ben
tk csapathar- lll. Z6hony
5
sodikalkalommalhtut6kmeg. A bajnoks6gra
6
minchatj6t6kossalnevezett.(Tizenk6tn6 6s huszonn6gy lV. Nyhegyh6za
V. M6t6szalka
1
t6rfi.)
Eredm6nyek:
Szakszervezete
l. Mozdonyvezet6k
csapat:
Vasutas
il. Ferencv6rosi
ilt. TEBGK
tv. SzegedTBF
f6rfiegy6ni:
t . Agostonlstv6nSzegedTBF
il. MisAkK6rolyDebrecsn
ilt. Ter6kJ6zsefMOSZ
tv. PappEndreP6cs
n6iegy6ni:
t. Kar6csonyZsuzsanna
il. Juh5szEvaMOSZ
ilt. Topalmr6n6
tv. On6diOrchidea

4-1
G-5
H
H
o-3

Rugon:
lcpott:
11
8
96
66
79
812
ill& Jfnor TEr.Ugyv.

A MOSZKupaBudapestiUzletigazgat6s6gnyugaticsoport 1997/1998
6szlfordul6faGy6r1997.okt6ber1(F11.
Eredrdnyek:
- Bp. D6li 12:1 Sz6kesffii6ndr - \6szpr6tn 4:2
Pusztaszabolcs
Sz6losfeh6rv6r- Gy6r
0:5 Bp. D6li- Sz6kesbh6rrdr 1 : 5
Pusztaszabolcs
Dunatljv6rce
6eHeryehalom
Veszpr6m
4i1 nemiottel.
Bp.D6li- Gy6r
1 : 6 6rzi'vagprtdrnery
Veszpr6m- Gy6r
1 " 4 l. Gy6r
8 pont
Pusztaszabolcs
ll. Puszteszabolcs
6 pont
t l : 1 l1l.Selfccilch6ntr
5z6kesfeh6rv6r
4 pont
Bp.D6li- Veszp6m
2:3 lV.Veszp6m
2 pont
- Gy6r
O pont
Pusztaszabolcs
2'.7 V. Bp. Dltli

1997.december
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1923.oH6ber31:€nfesz0lt@ al6 1917-bena Canz mOszakiigazgat6ia,maid 1928 nyardn
6t6pit6se6s iugusztusbanmeg'
h6lyezt6k6s megkezdt6ka vonall elk6sz0lta pr6bamozdony
pr6h{kategyvillamosmozdonnyal, kezd6dotta pr6barizem.AttagUan10-12 6r6t dolgozotia
f6ziwAft6 mozdony,mdy eredm6nyenovernber30'6n meghoztagyii'
amelyteljesenigazoltaegy:ldv6l6g6p6sz.m6mok
.
m6loe€t,A minbaeriumkimondtaa Budepest-Hegyeshamfikod6s6revonatkoz6elk6pzel6seft
Emekit0n6rlttor6Kand6l(6lnEnvoll,aki 1869.jrinius&6rn lqmtonalvilhmoslt6$5t,igy Kahddrnegkezdtea V4GV6&
Budapeetensetiletett,G6ppezn6moktanulmAnyalt18S2' as mozdonyoktelaz6s6l.
a Bp. KeleliP6lyauelvarr6l
benleieztebe a f dv6rosban6s rn6rl g936bzana P6rizsban 1984.szeptenber12i6n:elihdult
l6vdGompaignledE Flves-Lillegy6rbanismertedstta kife'- az els6 Vlllamo$mozdony6ltal vontatottvonat.,E vonat
1]5n a
nemelh€iltem€9,1931,:jgnqtu
ind*ci6s mcioroketm6let6vel. induhsA[Kand6m6r
lesd6salatt6116
h6r,omf6rzisu
akkoriigazgat6jahazahiWa6s m€g- VirqshSzalipCg-6j6nmril6 rosszulletfogttael. Odahazava'
189#ben aCtanzgyfur
borulv€:halt,,m€9;
bizta a hazai h6ronrfdzisf indultcl6$rnotofok'gy6rt6rs6rnakcsoraui6naz eb6dldasz{alra
l. Zolt6n
rnpgszervezds6ve!,
:,1@;ben OlaszorszagbanhAromlAzisri
,
:int5r
VF.
Ferencviros
rendszertlfiesn a \lal T€llinavionalon, ,

KAN

Tudjukhfny oravan!
Mozdonwezet6il6tsz6m6s szolg6latiora,1997.6v10. ho21 munkanap
Szolg6lati
hely

Allom6ny

Szolg.
6ra

Kifizeteft
tul6ra,,-"6ra

K<it.6ra

Szolg5lati
hely

Attom6ny

Szolg.
6ra

Kifizetett
t8l6ra,,-"6ra

K6t.6ra

Bp. Ferenw.

343

45 941
167

428
23

696

167,0

Szeged

112

16 086
180

951
11

172
2

171,6

Bp. Eszaki

242

33 904
174

904
262
15

171,6

Ej6k6scsaba 169

24511
177

651

241

171,6

Szolnok

323

46 510
171

198 1364
't5

171,6

Kiskunhalas

99

14 320
172

1m
24

323

171,6

Sz.feh6rv6r

327

47 746
173

295
11

't72,O

Szenteg

378

173,7

41

5072
174
37 27
173
8962
173

171,6

V6szt6

105

171,6

171,6

P6cs

239

94 959
17743

791

546

171,6

171.6

Domb6v6r

241

38 870
197

4942
2s

31
0

171,6

171,6

Nagykanizsa 190

27 355

535

1562

172,0

171,6

Bp.D6li
Gy<ir

2s9

160

88n
31
189
14

826

5

768
178

Miskolc

493

69 966
170

Debrecen

361

52 943
173

Nyiregyfiaza

232

33 067
177

oT7
01
294
203
22
270
60
237 {505
1
11
195 ?o70
17
275
691
14

N 471
179

157
11

B.gyarmat
Hatvan
Bp. Nyugati

Zdhony

80
127

146

19 069
174

106

2.4

58

s2

104/
33 7/0
17752

79
22

8€8
176

171

310

171,6

Szombathely 211

N U4
169

21 1665
010

171,0

172,0

Ceffd6mcilk

186

24UO
155

4
3886
025

171,0

171,6

Tapolca

84

12037
172

171,6

Zafaegerszeg 92

12776
1

H6l6zat

4864

698 421
'173

679
10

17't,O

4
925
012

171,0

115
2

fi 8n 22141
3
5

171,4

Kiadja MozdonyvezetdkSzakszervezete
Fer-HrEn*f,#FfiFffi
szerkeszt6:W@tla
Q tZCrZ. bt;.
cime: 1087Bp., Kerepesidt 3.
A szer*esztGdg
313-0818,333-9540
Telefory'fax:
Uzemitelefon:Ol -16-62,0 I - I 8-40,0 1- I 9-90,Ol -21-87
K6sziilt a TYRAS K-ft.nyorndaiizprn6ben,
1202Budapest,IAzAr u. 38. Tel/fax: 284-3550
Felcl6svezet6:Andlcs L{sal6
Gy6rtAsisztn:97.17E

