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Marclus 19-en megszakadtak a 

tCIrgyalClsok a kormhny 6s a hat 

orszagos szakszervezetl szCSvet- 

seg kepvlsel6l k0zi)it. Felldezve 

az lde vezetd utat, az alkbbl 

esemenyeken vagyunk tbl. 

Tavaly a v6lasztdsok ut6n 

augusztusban, a MlnlszterelnCSkl 

Hbatal vezet6je meghan/ta az 

orszagos szakszervezetl szbvetsit 

gek vezetblt egy olyan konzulta- 

cl6ra, ahol azt kGrte, mondjuk el 

a jtlvbbenl egy0ttmGkOd8ssel 

kapcsolatos elkepzeleselnket, ja- 

vaslatalnkat. Akkorl v6laszaban 

a mlnlszter br azt igerte, hogy 

zCrros hatarldbn belirl a kormany 

tokr6l klalakitott kormhy strate- 

gidt. G ut6bbi az6ta sem re- 

alizal6doit. 

M6g ugyancsak tavaly 6sszel 

napvllClgot laitak azok az elkep- 

zelesek, mely szerint a Munka- 

tCSrvenykbnyv6t bgy kell Crtala- 

kitani, hogy a munkbltat6k meg 

lnkabb szabad kezet kapjanak a 

felmondasokat Illet6en, a szak- 

szervezetek pedlg szoruljanak 

hirtterbe. Konkretan, a kormany 

fel szeretne hatalmaznl az uzeml 

TanClcsokat kollektiv szerz&es- 

kbtesl jogosltvannyal azokon a 

munkahelyeken, ahol nem m0- 

kddlk szakszervezet, meg kivanja 

vltakban a kdtelez6 egyeztetest, 

lgyekszlk megkerd6jeleznl a 

munkald6-kedvezmeny reszbenl 

megvaltasanak joglntezmenyet. 

Ezen tQlmen6en olyan kollektlv 

leltarfelel6sseget szeretne a dol- 

goz6k nyakaba akasztani, ami 

fokosna a kereskedelemben es a 

vendegldtasban foglalkoztatot- 

tak klszolgattutoitsCIglrt, A m6do- 

s i t6  javaslat rendkival nagy el- 

lenkezest vbltoit W a szakszerve- 

zeteknel es az Erdekegyeztete 

Tanks Munkajogl Blzottsaga- 

ban sem leheteit megvdltoztatnl 

ezeket az elkepzelcSseket, hl6ba 

targyalta a tervezetet negy al- 

Is kifejti a munkairgyl kapcsola- szantetnl az egyenl munkajogl kalommal ez a szakert6 csoport. . < - < .- 
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JI  
PATTHELYZET 

A hazal 6s nemzetktlzl szakszer- 

vezetl tiltakoz6s hatasara a kor- 

many a Munkatdrvenyktlnyv m6- 

dositasa reszletes vltajanak fel- 

firggeszteset kerte az Orszaggyii- 

Ies elntlk6tdl. Ebben a targyalasl 

szunetben kerirlt sor m6rcius 5-en 

az irjabb talalkozbra, ameiynek 

meghiv6ja szerint Stumpf Istvan 

minlszter a MunkattlrvBnyktlnyv 

m6dositasar6l es az erdek- 

egyeztetks atalakitasar61 kivant 

targyalni a megjelentekkel. A 

konzultbcl6 kelds ktlzepen a kor- 

mdnydelegaclb anal allt elb, 

hogy a szakszervezetek erbsi%si?k 

meg az idei 13,5%-os Cltlagos 

beremelesl szlntet, llletve ktls- 

senek a kormanyzattal egy olyan 

kdzeptavlj megallapodast, 

amelynek lenyege, hogy a 

jtlvbben a mlndenkorl GDP 

ntlvekedes legfeuebb 50%ulg 

ntlvekedhetnek a realberek 

Magyarorszagon, (Ha ez 1999-re 

vonatkozna, akkor az elbre jetzett 

5%-OS GDP ntlvekedes mellett 

maximum 2,5%-OS merteken 

ntlvekedhetne a rehlber, szem- 

ben a szakszervezetek 6ltal meg- 

hlrdetett korabbi 5%-OS lgeny- 

nel.) Mlndehhez a kormany 

kepviselbl honafWek, hogy 

ezen tirl a Munkattlrv~nyk6ny- 

ver61, az erdekegyeztetesrbl es a 

realber-ntlvekedesrel csak cso- 

magban kivannak targyalni Ez 

c& jelentette, hogy ha es 

amennylben a szakszervezetek 

nern fogadjak el a realber-ntlve- 

kedesre tett javaslatot, elutasit- 

jak az erdekegyeztetes kormany 

h G  6talakit6sat, akkor a Munka- 

tdrvenyktlnyv m6dositasan61 

semmlt nern enged a kormany. 

Ezt ultlm6tumnak nevenirk. 

Marcius 19-en tovabb fokozta a 

nyomhst a kormanyzatl oldal, ak- 

kor, amikor fenntarlva csomag- 

tervet irgy dtlntbtt, hogy egy- 

oldaliran megszirntetl az trdek- 

egyeztetd Tanksot. AntSlkQl, 

hogy az erdekegyeztetbs 6tala- 

kltasar6l az brlntettek lefolytattak 

volna a vit&t, szinten egyoldalir 

lepeskent aprills 9-re a kormany 

megkiserll a Gazdasagl Tanacs 

tlsszehivh6t, ami jogllag ter- 

meszetesen nern Ietezlk. Nyoma- 

tekositotta ddnteset meg azzal, 

hogy ezen a nern Ietezb f6rumon 

megjelenlk maga Orban Vlktor 

mlnlszterelndk Is, 

Ut6bbl lgen erdekes hir, hiszen a 

kormanyf6 eddlg nern volt haj- 

land6 talalkoznl a magyarorszagl 

munkavallal6k orszbgos erdek- 

kepvlseleteivel, Stumpf lstvan 

minlszter szerlnt azert, mert a 

szakszervezetek olyan helyzetet 

teremtettek, amelyben Orban 

Viktor nern szivesen talalkqzik 

velirk, Tehat meg lettunk fenjit; 
.-F 

ve. - .  - , 
C 

Az orszbgos szakszervezetl kon- 

fdder&cl6k, a munkaltat61 erdek- 

kepvlseletekkel egyez6en kez- 

demenyeztek az ~rdekegyeztet6 

Tanacs aprllls 6-ra ttlrt6nb tlssze- 

hivasCrt. Ezen az Glesen volna 

szerencses a targyalasokat er- 

demben megkezdenl es lehetb- 

seg szerlnt befejeznl a Munka- 

ttlrvenykdnyv m6dosit~s6r6l es 

az erdekegyeztetes 6talaklt6sa- 

r61, 

A targyalasl csomag harmadlk 

elerner61 csak irgy szabad tar- 

gyalnl, hogy klalakitclnl szijkseges 

azokat a jtlvedelempolltikal 

alapveteseket, amelybel a mun- 

kavfillalbk ktlvetkeztetnl tudnak 

jdv6beni jtlvedelem pozicl6- 

jukra. :-E - 

Bermegallapodbrbl targyalnl az 

add- es jarulekreform lsmerete 

nelkirl szakmalatlan es lndokolat- 

lan. 

A kormbny jelenlegl polltikaja 

tisztkn es egyenesen szakszerve- 

zet ellenes. Egyetlen kerdes van 

a levegbben, m6g pedlg az, 

hogy valtozhat-e Magyarorsza- 

gon a kormany 6s a szakszerve- 

zetek viszonya, mert mlnden 

feszirltseg ebb61 eredeztethetb, 

A szakszervezetek szamara pe- 

dig a jelenlegi helyzet irgy fogal- 

mazhat6 meg, hogyan 6llk meg 

hatterbe szorltasuk kiserletbnek 

negativ elmenyet. 
'- 

*,'* 
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A Szerb 

lhtogathsa a MOSZ-ntil 
1999. d r c iu s  9-611 vendkgiil 1Bttuk a Tuvics Marinko 
elnok vezeth&el ho& lhtogatb Szerb Mozdony- 
vezetdk Szakszervezethek deleghcio.jIit. Az eldzetesen 
telefonon egyeztetett talhlkozo programjiiban tobb meg- 
beszhlQ szerepelt. A kkt szakszervezet vezetiii vklemhyt 
cser6ltek a sztrhjkok alkamval tanhltott magatarthrbl, 
a hath menti forgalomhl, a csereiidiilteths Q a fitahizak 
koziitti kapcsolatfelvCte1 lehet6dgeir61. 
A Szerb Mozdonyvezetdk Szakszervezete kezdemknyezb 
ske Iiprilis 12-h az ALE Kelet-eurbpai tagszervezetei 
k8Gs megbeszklkt tartottak volna Belgriidban, a soron 
kovetkezii ALE elnokskgi ulQ tkmakoreiriil. Az idii- 
kozben kialakult helyzet sajnos bizonytalannh tette a 
tervezett konzulthcib megvalbsithdt. 
A szerb delegiicib vezeteje thjekoztatta a MOSZ-t, hogy 
tiibb - jelentas utazbi 1ktsArnmal birb fit6Mz mozdony- 
vezetiii k i v h a k  hosszabbthvli kapcsolatokat kialakitani 
tagcsoportjainkkal. Nevezetesen: NIS, UZSICE, NOVI 
SAD 6s a RUMA-i flitiihhz jelezte ez ideig konkrkt 
kapcsolatkered szhndkkht a belgrddi szhkhelytl kozpont- 
nak. 
A thgyal6sok alatt tobb alkalommal eldtkrbe keriilt a 
csereudiiltetks lehetaskge a montenegrbi tengerparton. A 
MOSZ r&zkdl hrdekladtiink az Crintett teriiletek koz- 
biztonshgi helyzetbdl, a szhlliisok CS szolghltathsok 
miniiskg6riil. A&, hogy kCtkedkseinket eloszlasdk - 
szerb kollkgaink - javaslatot tettek az iidiildovezetet maj- 
dani megtekintkskre. A csereiidultetCsen kiviil lehetdskg 
nyflna arra is, hogy egyhi illetve csoportos nyaralhst 
biztositsanak a tengerparton. (Az iidiilksek feltkteleix-61 a 
konkrkt meghllapodas uthn thjCkoztatjuk az kdekladd- 
ket-) 
Megiillapodhs sziiletett d 1 ,  hogy folytatni kell a kCt 
szervezet kozijtt mhr nkmi hagyomhyal biro sport- 
kapcsolatokat, ennek krdekkben m&jus l - j h  nagyphlyhs, 
labdanlgb mhkdzben mki ossze tdhsht a kht 
szakszervezet vhlogatottja Kelebih. (A vhlogatott csapat 
osszetillithdval a Sportbizottdg Vida T a d s  Q Csiszdr 
Jbzsef urakat bizta meg.) 
A l a W g b  mCrkiizCs kivCtel6vel a tervezett programok 
az iddkazben bekovetkezett Mbortis esemhyek miatt - 
bizonytalan ideig - elmaradnak. 

Kks LhzM 
elnok 

t d & ~ 3 0 6 d  

t c & l d b z ~ L  

KERDES: 
Tobben kerdezt6k, hogy mi az igazdg, 
hogy ezen h51 csak 6rettdgivel rendelke- 
zo%et kkpezhetnek ki mozdonyvezet& 
nek. 

VALASZ: 
A Mozdonyvezet6k Szakszervezet6nek 
az a torekvkse, hogy csak 6rett&givel4s 
szakm6val rendelkez6 mozdonyvezet6 
gyakornokot vegyen fel a MAv, illetve 
csak ilyen vkgzettdggel rendelkez6ket 
kkpezzen ki mozdonyvezet6nek. 
Ezzel a c6llal a M& Rt. is egyet6rt, edr t  
az lij bkrrendszer tervezet6be - kozos 
akarattal ezek a kkpzettdgi el6felt6telek 
keriiltek. Mivel az tij Mrrendszer 2000. 
januh l-t61 l6p hatAlyba, az eredeti be- 
sorolhsi hierarchia csak akkor val6sulhat 
meg, ha miir most csak olyan munkav61- 
lal6kat vesmek fel gyakornoki m-- 
korbe, akik rendelkeznek mind szak- 
munk6s bizonyitvhyal, mind 6rett& 
givel. 
Nem lenne szerencsh, ha a frissen kik6p- 
zett mozdonyvezet6t azonnal visszibb 
kellene sorolni a b6rtarifa rendszerben 
elfoglalt helykhez k e t ,  mert iskolai 
v6gz,ett&g6tI k6pzett@& tekintve fel- 
t&elhihyos. 

Dr. Vagaday ndikd 
jogtandcsos 
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Tisztelt Szerkesztoseg! 
A Mozdonyvezeti5k Lapja IX. 6vfolyam 3. 
szhmhban Gyenei lmre vezet6 ugyviv6 nev6vel 
f6mj elzett Lesz-e pa'rbeszkd? cimu" vez6rci kkel 
kapcsolatosan szuks6gesnek tartom az alhbbiak 
kozl6s6t. 
A Magyar AI lamvasu takndl a rendszervhlthssal 
egyid6ben megjelent a szakszervezeti plura- 
lizmus, ez maghval hozta az elter6 6rdekek 
6rv6nyesit6s6nek szuks6gess6g6tf 6s azt a 
kovetelmenyt, hogy szervezett formhban, le- 
het6leg valamilyen f6rum keret6ben folyjon a 

phrbesz6d a mun khltat6 6s a szakszervezetek 
kozott. Kozos akarattal 7 990. december 79-e'n 
megalaku l t a Vasljti irdekegyezteto" Tana'cs 
(VET), amely rovidesen megalkotta a mu"kod6s6t 
szabhlyoz6 ~gyrendj6t is. A ~h c6lja az 
6rdekegyeztet6s 6s a konfliktuskezel6s. 
A G6p6szeti Szakszolghlat terulet6n 6vek 6ta 
mu" kodi k a szakhgi szintu" 6rdekegyeztet6sf 6rtve 
ezalatt a legfels6bb szintu" G6p6szeti frdek- 
egyeztet6 Tanksot (GET), de a fbnoks6gi szi n- 
te ken mu" kod6 Helyi trdekegyezteto" Tan& 
csokat (H~T) is. Megit6l6sem szerint ezek a 
f6rumok betoltik azt a szerepuket, amely c6lb6l 
alakultak, azaz fontos eszkozei a rendezett 
munkaugyi kapcsolatoknak. Hosszas el6k6szitb 
munka, kem6ny szakmai 6s 6rdekvithk uthn 
1 997. jljnius 26-hn a munkhltat6 6s a szakszer- 
vezetek kozti thrgyalhsok rendszeress6 t6tele 
6rdek6ben kozosen az 6ri ntett szakszervezetek- 
kel - megalkottuk a G h  i2g~rendji.t~ amely a 
szakhgi 6rdekegyeztet6st hivatott szabhlyozni. 
1 999. mhrcius 9-6n a szakszolghlat terulet6n 
k6pviselettel rendel kez6, de reprezentativnak 
nem mi n6su l6 szakszervezetekkel kozosen 
I6trejott a SzakGgi trdekegyeztet6 Tanks 

(szfT), az alakul6 ulben elfogadhsra kerult a 
~ z h  ~gyrendje. 
A fentieken tdlmenben valamennyi mun khltat6i 
int6zked6s megt6tele el6tt a Mun ka Torv6ny- 
konyve 6s a MAV Rt. Kollektiv Szerz6d6s vo- 
natkoz6 szabhlyai szerint adunk thj6koztatdstf 
ill. kik6rjuk az 6rintett szolghlati f6noks6geken 
mu"kod6 6rdekk6pviseleti 6s k6pviseleti szervek 
v6lem6ny6t - igy van ez Eszaki CBpBszeti 
F6noks6g vonatkozhshban is -, tehht folyamatd- 
ban miikodik a k6toldald phrbesz6d. A f6nok- 
s6gi szintu" munkAltat6i int6zked6sek megt6tele 
el6tt pedig az 6rintett f6noks6g vezet6je teszi 
ugyanezt. 
Az cszaki G6p6szeti FBnoks6g vezet6i munka- 
kore korul kialakult helyzettel kapcsolatban a 
cikk tobb csdsztathst tartalmaz, ami f6lrevezet6 
6s nem felel meg a val6shgnak. Nem vitathat6, 
hogy Nagy Mikl6s megbizhshval a korhbbi 
vezet6s alatt szinte minden teruleten kialakult 
khoszt 6s rendezetlensbget kivhntam felszh- 
molni, bele6rtve a rendezetlen munkaiigyi 
kapcsolato kat i S. 6 megbizhsht kovet6en azon- 
nal hozzh i s  Ihtott a feladatok megoldhs%hoz, 
amely els6sorban a szem6lycser6kben nyilvh- 
nult meg. Tobb, korhbban valamilyen vezet6i 
beoszthsban volt beosztottjht6l megvhlt, 6s mhs 
teruleteken i s  elkezdte a rendcsinhlhst. Sajnos 
ennek hamar v6ge szakadt a kozismert iigy 
miatt, ami egy6bk6nt - mhr az esem6nyek id& 
pontj hban is - orszhgszerte ismertte vhlt, biir az 
informhcibt nem a G6p6szeti Szakigazgat6shg 
szivhrogtatta ki. Az akkor rendelkezgsre h116 
adatok 6s t6nyek alapjhn Nagy Mi kl6st fel kellett 
mentenem a munkav6gz6s a161, amely int6zke- 
d6semr6l legel6szor a fbnoks6gen mu" ktjdb 
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6rdekk6pviseleti 6s kkpviseleti szervek vezet6i t 
- bele6rtve Gyenei lmre urat is - tdjekoztattam 
1998. janius 254n. Mivel a f6noks6g nern ma- 
radhatott vezet6 n6l kul - mint ismeretes vezetir- 
m6rnok sem volt m6g ebben az id6pontban - 
ez6rt sza kigazgat6i biztosk6nt Somogyi l mre 
urat bfztam meg a vezet6i teend6k ellhthshval. 
Ezt kovet6en kerult sor a vdrhat6an meguresed6 
szolghlati f6noki munkakdr ellhthshra a phlyhzat 
kiirdsdra. A cikk hllithsa szerint a pdlydzati kiirds 
nern lett egyeztetve a szaksaervezetekkel, ami 
nern felel meg a val6shgnak, ugyanis el6szor 
1998. jalius 8-An bzaki CF-en megbesz6l6st 
tartottam az krintettekkel, ahol thjbkoztattam 
dket arr61, hogy a szolgdlati f6noki munkakor 
el lhthshra pdlyhzat kerul kiirhsra. A meg- 
besz6l6sen Gyenei lmre is jelen volt. 
Mhsodszor 1998. jdlius 20-An kerult sor a 
pdl ydzattal kapcsolatos egyeztetesre, amel yen 
szint6n jelen volt Gyenei lmre lir 6s az err61 
felvett jegyz6konyvet alA i s  irta, s6t a jegyz6- 
konyv tanlishga szerint 6szrev6telt is tett a 
phlyhzattal kapcsolatban! ( j  kv. - mhsolata melI4- 
kelve) 
Mindezek alapjAn 6rhetetlen szhmomra a cikk 
vonatkozb r6sz6nek ironi kus hangvetele 6s a 
fenti t6nyek elferditkse, s6t elhallgathsa. 
Egy6birdnt pedig, ha Gyenei lmre Qr ennyire 
szCv6n viseli a f6noks6g sorsAt, akkor nern 
&tern, hogy a szabhl yosan meghirdetett ph- 
lyhzati felhivhsra beerkezett phlydzatok bon- 
thsdn6l (1 998. augusztus 14-6n), maid pedig a 
pdlyhzatok elbirhlhshnhl (1 998. szeptember 8- 
An) - amikor i s  felfuggesztettem a phlyhzatot - 
mi6rt nern vett rbszt, 6s err61 mi6rt csak az 1998. 
szeptember 9-i level6ben 6rtesitettl Egy6bk6nt 
a Mozdonyvezetdk Szakszervezete Dorogi Tag- 
csoport vezet6 ugyvivdje - Molndr Lhsz16 lir - 
mindk6t esem6nyen jelen volt. 
Mi6r-t maradt ki a cikkb61, hogy 1998. szeptem- 
ber 28-An a phlydzat IezhrAshnhl 6s a tovhbbi 
int6z ked6sei mr6l thjb koztattam az 6ri ntetteket? 

Talhn azert, mert meghivdsom ellenkre ezen a 
tAj6koztat6n sem vett r6szt Gyenei lmre h?! 
16 lenne - 6s ezt el is vArom -, ha Gyenei lmre 
dr az bzaki GBpkszeti F6nokseg mozdony- 
vezet6i kor6ben nagym6rt6kben elterjedt giiz- 
olaj lophsok megakad&lyozhshval is foglal koz- 
na, rhhatdssal lenne mozdonyvezet6 koll4gdira 
ezen cselekm6nyek megsziintetese 6rdekkben 
ezzel i s  eldsegitve a megbfzott f6n& rendcsi- 
ndlhsi torekveseit. 

T4j6koztatAsuI: 
Ami6ta Somogyi lmre urat megbiztam a vezet6i 
feladatokkal, az6ta a f6noks6gen 1 998-ban 1 8 
mun khltat6i int6zked6s keret6ben 22 f6 ellen 
indult munkhltat6i eljhrhs, ebbdl 6 fd mozdony- 
vezetd munkaviszonya szu"nt meg gkola j  lo@s 
miatt, 1 f6 mozdonyvezet6 ugye m6g fugg&n 
van. A helyzet 1999. &ben sem jobb, a mai 
napig 6 esetben 7 f6 ellen indult munkiiltat6i 
eljhrAs, ebb61 2 f6 mozdonyvezet6 munkavi- 
szonya szdnt meg ghzolaj lop& miatt, 1 f6 
mozdonyvezet6 ugye m6g fugg6ben van. 
Ezekbe a szhmadatokba beletartozi k az is, aki 
m6g az eljArhs lefolytathsa el6tt jogellenesen 
megszu ntette mun kaviszon yht. Ezek t6n yek, 
ami szint6n kimaradt a cikkb6l. 
Az i l yen hangvbtelu" 6s elferditett tknyeket, 
csdsztathsokat tartalmazb irhsok sajnos nern 
szolghl jhk a Gkp6szeti Sza kigazgatbshg veze- 
t6se 6s a MozdonyvezetBk Szakszervezete 
kozijtt 6vek hosszli sorhn ht kialakftott korrekt 
egyiittmdkod6st 6s j6 kapcsolatot. 
K6rem levelemben foglaltak tudomhsul v6tel6t. 

Budapest, 1 999. mArcius 1 9. 
udvozlettel: 



Jogszeru volt 
a decemberi mozdonyvezeto sztiiij k! 

A Fdv6rosl sir6siig mtkodfokon jogszrnLCnek minweife a mozdony- 
vezet&k tavaIy decemberi figyelmedet6 sltr6jkja. Enel a d 6 n t h l  
nem szcrkadt meg az a f6bb Oves gyakorlaf, mely szerint a Mozdony- 
vezefa Szaksze~ezef8tpk szervez6dben a &R. ferUIeftin b a ,  
egyetlen esetben sem zajloft jogellenes sdr6jk. 
A Mozdmyvezet&k Lapja k6zUlte az els6 fokd b i i f i g  v6gz&6t 6s 
beadoff fellebbez&nket, most teljes terjedelm6ben kdneadjuk a 
hi&& jogera v6gzOdt. 

Dr. Borsik J. * 
F6vbrosi sir6s6g mint mirsodfokd b i r f i g  
49. Mpkfv. 20929/1999/2. 

A F6varosl Bir6sdg mlnt masod- 
foklj Bir6sag dr. Szentmlkl6sl Peter 
/Budapest, Kolosy ter ld , /  ugy- 
v6d 61tal kepvlselt Magyar AI- 
lamvasutak Rt. 11062 Budapest, 
Andrassy ljt 73-75.1 kerelmez6- 
nek, dr. Borslk Janos CIgyvezet6 
alelnbk Clltal kepvlselt Mozdony- 
vezet6k Szakszervezete 11 145 Bu- 
dapest, =aka1 U, 11 ./ I.r, vala- 
mlnt dr, Szab6 Laszl6 / l  399 Buda- 
pest, Pf. 701-227.1 Ugyved aka1 
kepviselt Vasutasok Szakszerve- 
zete 11068 Budapest, Benczljr U. 

41 .l 1l.r. kerelmezettek ellen sztrajk 
jogellenessegenek megallapitb- 
sa lrant Indiiott ugyben a F6va- 
rosl Munkaugyl Bir6sag 7,Mpk, 
5035811 99812, szamlj vegzese el- 
len a kerelmezettek 7, 8.. llletve 
1 1. sorszam alatt el6terjesztel-t 
fellebbezese folytan meghozta 
az alabbl 

A F6varosl Blr6sag az els6fokir 
Birbsag vegzeset megvattoztatja 
6s megallapitja, hogy a kerel- 
mezettek aka1 1998, december 
21-en 6s 22-en megtartott 2-2 
6ras "flgyelmeztetb" sztrajk jog- 
szefi volt. 
Kbtelezl a masodfoklj Birbsbg a 
kerelmez6t, hogy flzessen rneg 
az llletekhlvatal kUOn felhivasa- 
ra, az ott megjelblt m6don es 

ldqben 2.250,- /Kett6ezerkettb- 
sz6zt)tvenI forint keresetl es - 
2.100.- /Kett6ezeregysz&/ forint 
fellebbezesi llleteket. 
A vegzes ellen tov6bbl felleb- 
bezesnek helye nlncsen. 

I n d o k o l 6 s :  
A kerelmezb a F6varosi Munka- 
ugyl Bir6s6gt61 az 1998, decem- 
ber 224n benyQjtott beadva- 
nyaban annak meg6llapitasat 
kerte, hogy I, es II, r, kerelmezet- 
tek altal megszervezett 1998, de- 
cember 21en es 22-6n megtar- 
tott flgyelmeztet6 sztrajkok jogel- 
lenesek vottak, 
A F6varosl Munkaugyl Bir6sag az 
1998, december 23-61-1 megho- 
zott vhgzeseben a kerelmet jog- 
szeriinek tarha megallapitotta a 
kerelmezettek Clltal megtartott 
sztrajkok jogellenesseg6t. 
A Birdsag a vegzes lndokolasa- 
ban megallapitotta mlndket ke- 
relmezett vonatkozasaban azt, 
hogy a sztrajkceUa a meg hataly- 
ban lev6 Kollektiv Szerz6des mm6- 
dositasara lranyult, ezert a sztrajk- 
r61 sz616 1989, evl Vll, tv. 3. S 111 
bekezdes d/ pontjaba iitkbzbtt, 
Ezen tirlmenden Il .r, kerelmezett 
attal 1998, december 22-en 
megtartott sztrajk azert Is jogelle- 
nes volt, mlvel az mur a mdsodlk 
alkalommal vegrehajtott flgyel- 
meztet6 sztrajk volt, marpedlg az 

emriett tC)rveny 2,s 131 bekezde- 
se csak egy alkalommal es ket 
brat meg nern halad6 sztrajk 
megtartasdt teszl lehet6ve a tar- 
gyalbsok folyamataban. 
A vegzbs ellen mlndket kerelme- 
zett fellebbezessel ett, 
Az I. r, kerelmezett a vegzes meg- 
valtoztcrt6sdt kerte arra figye- 
lemmel, mlszerint a sztrajk nern a 
Kollektiv Szerz6des mbdositasara 
Iranyult, hlszen a felek a munka- 
valla16k berenek kerdeset min- 
den evben kulbn megaliapodirs- 
ban rbgzitlk, Hlvatkozott arra Is, 
hogy a Munkaugyl Birdsag a 
korabbl it6lkezesI gyakorlatat61 
eltert, hiszen a korabbi evekben 
hasonl6 kbrulmenyek kbzbtt ha- 
son16 celert lefolytatott sztrajkok 
mlndlg jogszefiek vottak, 
1l.r. kerelmezett elsbsorban az el- 
s6foklj vegzes hatalyon kivul he- 
lyezeset 6s az els6fokQ Bir6sag ljj 
eljardsra va16 utasitasirt Inditva- 
nyozta anal, hogy az els6foklj 
Bir6sag lenyeges elJar6sjogl sza- 
balyt sertett, hlszen a kerelmez6 
beadvanyat nern tovabbltotta a 
kerelmezettek reszere, igy a 
kerelmet csak 'a vegzesb61, II- 
letve az azt kbvet6en 1999. 
januar 4-en kezbesitett lratb61 Is- 
merhettek meg. 
Il,r, kerelmezett mbsodlagosan 
az els6foklj vegzes megvaltozta- 
tasat es a sztrajk jogszeriisege- 
nek megallapitasat kerte anal, 
hogy a b&rmegallapodas nern a 
Kollektiv Szerz6des resze, igy a 
sztrcijk celja nern a Kollektiv Szer- 
zmes megvaltoztatClsara, ha- 
nern a jbv6 evre vonatkoz6 ber- 
megallapodasok targyaban ke- 
rCStt megtartasra. Az 1998-ra sz616 
bermegallapod6s december 
31-el lejart volna, igy az evbbl 
meg hatralev6 nehany nap tar- 
talma alatt nern kivanthk az 
1998-as berrendszert megval- 
toztatnl, 
Ezen titlmen6en 1l.r. kerelmezett 
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hlvatkozott arra, hogy a kbtszer 
k6t bras flgyelmeztetd sztrhjkot 
levezenyl6 ket reprezentativ 
szakszervezet dna116jogl szemely, 
tagsbguk 6s irrdekelk Is elv6lnak 
egymdst6l&s meg az elegseges 
szolgaltcrtds teklnteteben Is kbldn 
targyattak a munkaltat6val. Il.r, 
kerelmezett eseteben Is betar- 
tasra kerblt a ket brat meg nern 
halad6 sztrajk, amelyre alkot- 
manyos joggal rendelkezett sajCrt 
szakszervezete es sajbt munka- 
va11a161 kdrben. 
A kkrelmez6 az I. r, k6relmezett 
fellebbezesenek elutas%irs&t 6s 
az els6fokli Blr6sag vegzbs6nek 
hatalyban va16 fenntattbsat in- 
ditvanyozta, mlg Il,r, kerelmezett 
dltal el6terjesztett fellebbez4sre 
6szrev6telt nern tett. 
A felek perkdlt~6glgenyt nern ter- 
jesztettek e16. 
A fellebbezesek alaposak. 
A F6varosl Bir6sag a fellebbezg 
sek elbirdlasa soran megallapi- 
totta, hogy az els6fokli Bir6sbg a 
szokseges blzonyitas lefolytata- 
S& kdvetkn a t&ny611&st helyt- 
a116an tarta fel, azonban abb61 
helytelen jogl kdvetkeztetest 
vont te, 6s $y nern helyes az arra 
alapltott jogl d6nthe sem, ezett 
az els6fokQ bir6shg vegzeset a 
Pp. 259. §-a szerint alkalmazand6 
253,s 121 bekezdese 6ttelmeben 
megvaltoztatta. 
EIdljar6ban ramutat a F6varosl 
Bir6sag arra, hogy az els6fokli 
bir6sag val6ban lenyeges elja- 
rasl szabblyt sertett meg anal, 
amlkor a k6relmet a ket kerel- 
me26 reszere a ddntes megho- 
zatala e lm nern kezbesltette 6s 
nern adott lehet6seget arra, 
hogy a kerelmezettek ellenkerel- 
mbket rbszletesen klfejtsek. Ez a 
mulasztas azonban p6tolhat6 
volt, amelyet legkes6bb a mb- 
sodfokli euarasban p6tolnl le- 
hetett volna, de az mar kor6b- 
ban megtdrtent, igy a F6varosl 
Bir6sag az eufokic v@zE?s ha- 
tblyon kivCll helyezhe helyett az 
bgy &rdem&ben ddntdtt. 
A F6vbrosl Birdsag tehbt erdem- 
ben els6sorban azt vksgblta, 
hogy a kerelmezettek sztrajkja a 

Sztrajk-tdrveny 3. 5 /l / bekezdes 
d/ pontjaba btkOz6tt-e vagy 
sem. 
A F6varosi Birbsbg meg6llapi- .. 
totta, hogy a Kollektiv Szerz6d&s 
nern rendelkezik rkletelben a 
dolgoz6k b6rkerdesi3ve1, hanem 
a Kollektiv Szen6d6s 51. §-a a 
berkerdes reszleteinek szabdlyo- 
zasa tekinteteben visszautal a 
reprezentatlv szakszervezetek es 
a munkdltat6 kdzdttl 6venkentl 
b~rmeg&llapodasokat tartalma- 
z6 ligynevezett MHF. utasltasra. 
Az lratok kdz6tt elfekv6 bermeg- 
bllapod6sokb61 tbnykbnt megal- 
lapithat6, miszerlnt azok mindlg 
az adott &v december masodlk 
feleben kdttettek a kdvetkez6 
evi beremelesekre vonatkoz6an, 
mlndebbdi teh6t az a kdvetkez- 
tetes vonhat6 le, hogy egyreszt 
nern a Kollektiv Szerzddirs m& 
dositasCIr6l es nern Is kollektlv 
szerzbd6s erejCi bitrmegallapo- 
das adott 6vi m6dos%asar61 volt 
sz6 a figyelmeztetd sztrdjkok 
megtartbsa idejbn, Egyebkent 
eletszerii Is, hogy a kdvetkez6 ev 
Janu6rjbt61 esedekes beremete- 
sek k6rdes6ben a feleknek janu- 
br l -je el6tt kell meg6llapodniuk. 
A F6vdrosl Bir6sag ezt kdvetbn 
azt vizsgalta, hogy 1l.r. kbrelme- 
zett altal szervezett 1998, decem- 
ber 22-617 megtattott flgyelmez- 
tet6 sztrbjk a Szt-rajk-tdrv6ny 2. S 
131 bekezdesebe Cltk6zdtt-e. 
A F6vdrosI Bir6sdg meg6llapitot- 
ta, hogy a Mozdonyvezet6k, tl- 
letve a Vasutasok Szakszervezete 
dn6116 reprezentativ szakszerve- 
zet, azonos munkaltatbnal miikd- 

- d6, de mbs-mks dolgoz6l kdrt 
feldlel6 szaksze~ezet, Mindket 
szakszervezet kijldn-kWdn kez- 
dett targyaldsokat a beremeles 
teklnteteben es IgenyCSk Is etter6 
bitremelesl mertekre vonatko- 
zott, 
Az Alkotmany 63. S / 1 / bekezde- 
se es 701~. S 121 bekezdese, 
valamlnt a Sztrajk-tdrvbny a 
sztrajkhoz val6 jogot a szakszer- 
vezetnek - tehbt ertelemszeriien 
minden szakszervezetrrek dna116- 
an - blztosltja a Mrajk-t6tveny 
keretel kdzdtt, 

Ennek figyelembevetel6vel te- 
h&azonos munkt3tat6nal mGkB- 
d6 tbbb reprezentd~ szakszer- 
vezet - m6g ha azonos lddben 
folytatnak Is ttirgyalasokat a 
munkaltat6val 6s kdzel azonos 
ldejben tartanak sztrajkot - egyl- 
kenek sem csorbulhat a sztrajk- 
hoz fGz6d6 alkotmdnyos joga 6s 
lehetbege anal, ha mar el6tte 
ezt a lehet6s6get a munkaatb- 
n61 mOkM6 mhlk szakszervezet 
lg6nybe vette. 
Mlndezek alapjdn tehbt az I,r, 6s 
Il,r, kprelmezett vonatkozasaban 
dn6116an kellett elbirdlnl, hogy az 
altaluk kepvlselt dolgoz61 kdrben 
szervezett kCIIdn-kbldn Id& 
pont-ban megtartott sztralk a 
Sztrdjk-tC)rv&ny 2,54ba Wkbzdtt- 
e, vagy sem. Megallapithat6 
volt, hogy mlndket kerelmezett a 
tdw6nyes ld6tartarnot nern l6p- 
te t61, a felek kdz&itf, az eleg- 
s&es szalgaltatasokra vonatko- 
26 megallapod&, vlta tdrgybt 
nern kkpezte, ez& mlndket 
kerehezett a megtartott 
sztrhjk ezen okb61 Is jogszertj volt, 
Mlndezen Indokolas alapjhn a 
F6vClrosl Hr6sdg az els6fokQ 
Birdsag V@zitsitt megvbltoztat- 
ta. 
A felek egym6st61 kdltseget nern 
Igenyeltek, ezbrt ebben a ker- 
desben a F6vBrosl Bir6sdgnak a 
Pp. 78, §-a alapjirn hataroznla 
nern kellett. 
A vesztes k6relmez6 a 611986, 
/V1. 26.1 IM s. rendetet 3, /3/ 
bekezdbse, valamlnt a tdbbszdr 
m6dosRott Illet6ktOrv&ny, az 
1990. evl XCIII. tv. 42. §-a alapjan 
megallapitott perturgy 6rtbkek 
3%-anak megfelel6 le nern r6tt 
kereseti 6s fellebbezesl Illeteket 
kdteles megfizetnl, 
Budapest, 7 999, februdr 24, 



K~RDES:  
Mi a vdlemdnye a khthdnapos e16revetthylPs- 
r67? 

VALASZOK: 
Faragd Sdndor Szeged Gdpdszeti F6ndksdg 
Pozitiv 6s negativ tapasztalatom is van. A jo az, 
hogy hosszabb tavon kisziunithato, tervezheto a 
szolgdat. A rossz az, hogy szinte lehetetlen tar- 
tani, hiszen havontavAltoznak mbg afix szembly- 
ford& is, nern besdlve a tartalekokrol 6s a 
ROLA-krol. A vednylo tiszteknek is lehetetlen 
az ide vonatkozi, szabalyokat betartani. Mindez 
csak akkor lenne igazh tokeletes, ha a gyakorlat- 
ban is megvalbsulna. 

Anga Lajos Ftizesabony Vontathsi Kirendeltsdg 
Nagyobb biztonsaggal lehet elore tervezni, 
csaladi programokat kialakitani. Sajnos a MAV- 
nak mkg ffel kell ehhez niini, hiszen a forgalom 
&drol egbszen rovid hathidon belul tortknnek 
plusz megrendelesek, illetve lemondasok. A 
munkdtatbnak a KSZ ide vonatkozi, pontjait is 
be kellene tartani. 

Stadlinger Jbzsef Pdcs Gkpdszefi Fdndksdg 
A k6thonapos munkaido-keret szerintem a 
munkdtatcinak jo, mivel ilyen modon csokken- 
teni tudja a hilbra kifizeteset. A kethonapos 
eloreven5nyles valojaban nern mukodik, mivel a 
munklltatci akar 10 nappal elore - a hilora kival- 
thsa celjabol - valtoztathat rajta. Min&n tervsze- 
riiskget CS kgyeni munkavallaloi ("emberi") 
Crdeket felnig miatta. Nagy eredmenynek tartom 
viszont a 10 napon beluli munkavallal6i modo- 
sitlist beleegyezkssel. 

Pdlmai Lajos Dombdvdr 
Valojhban, ha egy szemelyzeti fordulo jb, mar 
dgbta miik6dik k6t honapnal tobb idlire is a2 
el6revezknylds. Sajnalatos gyakorlat, hogy bar- 
milyen p6tlek kifizetesenek kikiisz(ib6lbsere a 
szemelyzeti fordul6 betartasa mhr nern fontos (pl. 
hilora, pihenoid0 terites). A keth6napos munka- 
id6-keret is csak a hilora kifizegs6nek vissza- 
szorithhra ad IehetBsBget. A val6s iizemeltetesi 
feladat a vezenyliin mulik. Jo lenne, ha egyszer 
eljutnhnk oda, hogy a vezenylo az adott napokra 
atrnasolna aszemklyzeti fordulbt, 6s nern az lenne 
a feladata, hogy taldjon ki valamit, ami a leg- 
olcsobb. 

Lejegyeztkk: Velkei Bdla 
Ddmyei Szilrtrd 

G E P E S Z E T I  
H ~ R E K  

1999. februhr 1 l -6n iilbezett a g6p6szeti szakag leg- 
fdbb erdekegyeztetb fbturna, a GET. Az Gles elsbdle- 
ges c6lja a SzaMgl Fuggelek rnddosftba volt, de rnivel 
az BrdekeR felek nern tudtak rnegbllapodnl a Gl?r 
ijgyrendjeben, igy az ill& id6 el6tt befejez&latt. 

X X X  

F e b d r  256n keriilt sor a ktivetkezg thrgyalhsra, ahol 
az ~gyrend rnddositasra keriilt, nevezetesen a 
reprezentativ , szakszervezetek thrgya16delqbc161 
vesznek rbszt (3-3 f&el) targyalbsi joggal az 
brdekegyeztetesen, a nern reprezentativ szakszerve- 
zetek - az i i l h k  nyitott volta rniatt - jelen lehetnek 
ugyan, de a ~ t T - e n  nincs IehetBAgiik thrgyalbsi 
jogkorrel reszt venni. Kezdernbnyezk tort6nt Szak- 
igazgat6 OrnBI a "kis szakszervezetek'' kiilbn h z e -  
hivhara rnarcius 4-6n, 14 6rara. 
Az ijgyrend rn6dosnbsa utan tbrgyalhsra 6s elfogadhs- 
ra keriilt a SzakAgi Fiiggelek, arnelyet al8itxlst kove- 
teen a szakvonal kijuttatott a szolgiilati helyekre. 

X X X  

1999. rnhrcius 2-an a GSZl htadta a MOSZ rbszere azt 
a szakrnai anyagot, arnely az M44-es rnozdonyok 
korszerGsit6sevel kapcsolatos. A MOSZ szakrnai bi- 
zottsriga az atvett szakanyagot velernenyezni fogja. 

X X X  

A GSZl sziiks6gesnek Ibtja szabblyozni a rnozdonyok- 
ra szerelt kiilijnbdz6 tipusli, 6s rnGkdd6sG hangjelzb 
berendezhek hasznaatbnak esetett 6s rn6djW. A 
t6rndval kapolatban szakszervezetiink is lehe- 
t696get kapott velern6ny6nek, AllAspontj&nak kifejtb 
&re. 
A szakfrg lllet6kesei es a aakrnal bizottdgok egyez- 
tetesenek eredrn6nyek6nt varhat6an rnegnyugtat6 
rn6don IeszabblyozAsra keriil a kis- 6s nagyteijesit- 
rn6nyG hangjelzb berendezkek hasznblata, a veliik 
adott jelzesek helye, rn6dja, ideje. 
A jeldsacks gyakorlsaga egyeb befoly4sol6 t6nyezbk 
fiiggvenye (jelzbR, jelz6eszk6z6k1 flgyelrneztetd jelek- 
kel adott parancsok), ezert csak rern&lhetjuk, hogy 
ezen eszkazbk (jelek) elhelyezbe oly rn6don tdrtenlk, 
hogy csak a sziiksbges esetben utasitanak hangjelzes 
a&&ra. 
A nagyteljesitrnenyii kiirtBk k6zleked6sbiztonsrigi 
szernpontbd szOks6gesek, azonban a jbrmilvek veze- 
tB8llbdn is szinte eblselhetetlen hangterhelbt okoz- 
nak. Ezen rnell6khathsok csbkkentese Brdek4ben a 
kiirtdk elhelyeze&nek, illetve rijgzit6senek rnegvbl- 
toztatasrira kaptun k igeretet. 
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T A J E K O Z T A T O  
A Kozponti ~ z e m i  Tandcs Gdpdsz deIegritjak6nt vkgzett 

tevdkenysdgr61 
(1 995-1 998) 

A Kkzponti Ozemi Tanhcs megalakulhdt kkvet6en fbnkkdgekre. Koordinhibs feladatok ezek, ugyanis $1- 
azonnal ekezdte munkhj at 6s mkg 1995-ben megala- landban figyelni kell a lakhdpitksi, v8shlhsi Bs korsze- 
kitotta kUlknMz6 bizottdgait, ami nem csak feladat- dsittsi kklcsknsk @nzmozgbht, ami eddig mindenki 
megoszW de s h o n  kkrhetd 6s trttkelhetd drdemi megelegedtdre - 6gy 6rezzuk bizottshgi szinten - sike- 
munkht is kkvetelt. mlt megoldani. Eldfordulhatott volna, hogy valamelyik 
A G&@szeti Bizottshg a h h m  MOSZ tagb61 tevddktt fdnkksdgen @nzeszk(h(Tk nem lettek volna felhaswal- 
kssze. Erre az iddpontra esett a a~ Rt. szervezeti Bs va, viszont egy mhsik helyen @nzhihy miatt el kellett 
gazdashgi egydgeinek htalakititsi folyamata. volna utasitani kklcan kdrelmeket. A jbldti 6s szocihlis 
Ebben az iddben alakultak a Szakigazgatbslgok, Re- bizottshg osztja el a szakigazgatbshg ksszlBtszhhra 
gionhlis vasutak a forgalrni csombpontok. Folyarna- meghllapitott b oddtelt kozponti eloszthli vhllalati 
tosan alakultak a KFTk a KHT-k. A JhrmOjavit6 tkze- tkdtk16jegyeket a fdnkksdgek felt. Nyilvh itt is adbdnak 
meket rtszben, egksz6ben privatizhlthk, gazdashgi olyan feladatok, amit csak ilyen szinten lehet kezelni, 
egystgek szfmtek meg, vhltak (inh116 egydgekk6. pld. Szkkesfehhh Vontatasi Fbndkdg 1998-ban kdt 
Ptldhul: a Kittrbgyhr Gykngykson, a Fatelitd Paspkk- 32 db egyidtire szblo adtkldjegyet Ghrdonyba, hogy meg 
ladbyban. A Terllleti Igazgatbshgok atszervezese is tudja oldani az dvek bta meglhd cseretkdtlltetkst Ml- 
lezajlott. Nem kemlte el az htalakitas hu l lha  a f6ldi partnerkvel. Megoldottuk a g6pkszeten beltkl azt az 
g@szetet sem. Megalakult a Gd@szeti Szakigazga- informdcib hramlhsi rendszert, amit a gd@sz OT el- 
tbdg, megszfintek a Tertkleti Igazgatbshgok Gkpdszeti nkkkk fbnunhn tkbb UT eln6k k& Legalhbb fdltven- 
Oszthlyai, illetve csskkentek feladatai. Megkezdddktt kknt kkzUs megbesz6lCseket tartunk. Osszevont &emi 
CS ez alatt a vdaszthsi ciklus alatt be is fejez6dktt a tanhcs aldseket szerveztem Zghony-Port, Debrecen 
vontathsi fdnkkdgek, kirendeltsegeinek ktklsd szolgh- Igazgatbshg tmleten mEik&d Uzemi Tanhcsok Bs szol- 
lati hellye valb atszerezh. A gtp6szet ezt az atalakitast galati fanC)kt)k, valamint a terllleti igazgato t s  az 
bgy hajtotta vegre, hogy 38 vontathsi fbnkkdgbdl 22 igazgatbsag hurnbpolitikai eldadbjhak rdszv6tel6vel 
maradt. K6t vontathsi egydg - Vdsztd Q Balassagyar- figy, hogy erre eldadbkknt mindig meghivtam a 
mat a regionalis profitcentnun rdsz6vd vdt. Mindezen kkzponti Uemi tanhcs elnkkdt is. Ezek az dvenkknt 
htalakith ksszes szerveztsi, htalakititsi intQzked6seit tavasszal, dsszel - isrnttlddd egy napos drtekezletek 
irott formhban tirgyalasra htadtak, ezeket mint d l e -  bevhltak, mhsok d s z k  is javasoltam kdvetendb 
mknyeztak, kifejtetmk veltkk kapcsolatos negativ bszre- ptMakt511t. Feladatkdnt kaptam a KOT-t61 a g&+szeti 
vhteleinket. Volt amit figyelernbe vettek 6s csak ezuthn szakigazgatbdgon beltkl 1ev6 barmilyen szintd vhllalati 
indult meg a vegleges htszervads. A gepeszet szerve- hktvtgi tkdtkldkrBl ktszitsek felmkrht, ez folyamatban 
zeti htalakithsa befejabdktt 1998-ban. ~ j a b b  feladat van. Az idnyithsom alatt mbkOc16 jbl6ti CS szooislis 
hhrult a munkahelyi OT-re, hisz az 6sszevonhk miatt munkabizottshg tkgyrendjknek megfeleli5en havonta, il- 
OT-k szhtek meg, illetve ujakat kellett valasztani. Az letve sztkkdg szerint tklesezik. A napokban tdrtkt meg 
~jonnan megvalasztott 6s a korabban megvdasztott az 1999. kv elsd negyedkvkre sz616 szaonon kivRli 
gd@sz OT elnkkkk ugy dkntkttek, hogy a terllleti vhllalati es vasholt fkrdhelyes felndtt tkdtkldjegyek 
igazgatbshgokhoz hasonlban a GSZI-n belUl is jblkti eloszthsa. Amemyiben a kkzponti tkzemi tanhcs a szo- 
szocihlis bizottsagot kell alakitani. TerUleti elhelyez- cialis segelykereteket is felosztja, igy azonnal tovhbb 
keddst figyelembe vdve minden temleti igazgatbsagot bonthsra fog kmlni,  hogy a helyi OT-k felhastnhl- 
kkpviselt egyegy OT elnkk ebben a bizottsagban. 1997. hasshk sztlkdgletuknek megfelelben. Ez a bizottsbg az 
aprilis' 17-611 a Gd-eti Szakigazgatbhg - Joltti Szo- hj kkzponti tkzemi tanks megalakulhshig mfikkdktt, , 

cihlis Bizottshg elndkhek vhlasztottak meg a kolltghk. majd hjra vhlasztsssal, vagy a jelenlegi ksszetetellel fog 
Feladatom a munkdtatb CS a kkzponti uzemi tanhcs tovhbb mfikani. 
egyllttddntbi jogkkdbe tartozb jbldti szocialis alapok 
szakigazgatbshgon beltkli tovabbi eloszthsa szolghlati 
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K O Z L E M E N Y  
Eaiiw, ertesftem kdldgdimet, hogy 1999. B h e n  a .  ala'bbikir$ndula'sokatsze~ezem: 

11 1999. majua 23461 2- Firenze - P&a - Venuia 
Indulbia: 23-411 17.a 6rakcrr Bp. Keleti pu-d. 
krkeds FirenzBbe: 24-611 12.58 kakor. SziillLfoglal&s utan vhsnbzbs. 
25911 eg6sz nap- vtuosn6z4s. 
26-An reggel induls Pishba, Sienhba, Viaregi6ba kMns&g szeht. 
DBluth visszautaz&s Firenzbbe. 
27-h reggej i ndub  Velendbe, csomagslhelyez4s uthn viwsnez6s, este 21.56 
6rakor hazautazAs. 
Hsuadrfc81&: 28-an 12.39 6rakor Bp. Keleti pu-ra. 
A Hrorn Bjazakitra a szUlbkiitts6g: 100 erer lira/M. Gyermek 15 eves korig 75 ezer 
lira. Kuset W b a n  f(5Wtely 1.500 FtM oda-vissza, nem Wtelezd. 

21 1099. m4ua 23461 3049 F i r e m  - Pba - Ventlmiglia - Monaco 
M6jus 23-2649 a program ugyanaz, mint az elBd. 
274n reggel induffi Ventimiglisba, edllasfoglaks, v ~ b s .  
28411 reggel vonattal indulhs MontbCarl6ba, este vissza Venfmigliaba. 
29-611 dUeMn fiird&s, v&rosnbzbs, dbluth indulb Millnb-Velendbe, este a Venezi- 
&v4 hazautads. 
HazaBpkds: 30-h 12.39 6rakor Bp. Keleti pu-ra. 
Az et 6jszakh a szAllaskolts6g : 160 ezer LiranB. 
Kuset kocsi Wrbhely, k i vhdg  szefint hU6kocsi fiilke (3 MS) vOthat6. A Kuset, illefve 
a hl6kocsi fulke igenylbeket 4s az Wt mieMbb honlvn, illelve a Halvani Mtdh$r 
felvigyWj8hoz eljuttatni, hogy id- megvehessem. 
Szal&st csakannak rendelek, aki Qrilis v6g6ii legakbli 50%4t llrfiban ellclildi h o u h  
vagy e MOSZ Kiizpontba 6s a fennmarad6 & a t  m6jus 1Cig rendezni. 
Szirllslemondad majus 10-ig fogadak el, ezuthn csak akkor fizetem viesza, ha az 
dasz fel is beleegyezik (nem szobuk) Elhelyezbs 4 4  ttgyas szobkban, ezert 
Urem, hogy a jelentkez4sben lrgy legyen: 
X-Y felea@es, gyereke(i), h k y  bves(ek). 
MindUt lrtra how&, szlovttn, olasz jegy kell. Aki Monte-Catl6ba is j h ,  vagy francia 
jegyet, vagy feledg6nek gyerekeinek is FIP igazolvhytvhbon, akkor 50%- jegyet 
vathat, de mindiissze 5 km-re van. FIP igazolvky is la0 Ftl 

31 JlSllur 11-17. Bregenz, Bodeni 16, Lichtensteln Vaduz. 
lndulas lldn, ha lesz Ziirichsee, akkor azzal, ha nem alkalmas vonattal Bp. - 
Wien-Bregenz. krkez4s 124n reg~lel. 
Sz4lhsfoglal~s, vhsn6zbs. 
13& Hbgyi 215ra Dornbimbe, vagy a Pflinder csdcsra. 
14-611 reggel indulh FeldkirchSchaanba vonattal, majd ksszal Vaduzba. Wlutfvl 
vissza Bregenzbe. 
15-611 wnattal St.&llenbe (Svajcba), deluthn vissza. 
16-h haj6kiu8s a Bodeni tavon, Bregenz, Friedrishafen. A vhrosban rengeteg Iatni- 
va16, strand, s8taUvonal van. 
Lehet berelni a vasdllllom&son Bs a szPlodivlAl ker6kpArt. A Pfiinder cs-ra dr6t- 
kiiWp6lya v i a  kl, ahol vadaspark ia talPhat6, ez6rt egyik program aem kiitelerd. 
16411 az eati 61Wm indulb haza, vagy a Ziirichseevel Bregenz-Feldkirch-Bpest, 
vagy alkalmas wnattal Win-Bpest. 
h c e r ~ l s  17-611 d61 Qban. A konMt vonabkat majd a MOSZ lapban idBben kiidijrn. 
KBt sz&ll&s ig6nyelhet8: - Renhta 2-44 agyas szobttk, mosd6val. Fiirdd, zuhanyz6, WC a folyoa6n. 
Reggeli nblkiil4 bjszaka 600 schifling, - Bregenz 2-4-6 byas szoMk, mindegyikben 
moo&, zuhany, WC, 750 sdilling 4 Qjszakh, reggelwel. 
Qyermekkedveabny 6 Bves korig 50 %, 12 4ves W g  30 %. 
A lcet szBUoda egymast61 W. l h - r e  van, dgyhogy akik egyiltt szeretn6nek lenni, egy 
helyre jelentkeuenek 
Em, az dtraosz* bs w4a jegyelkell igbnyelni, aki korbeutazza a tavat, nbmetjegyet 
is lcehet, a hozzBtarfot6knak FIP igazolvhnyt dlszem vatani. 

41 A u g W u s  13-1 4-1 S. Drada 
Kusetkocsival DrezdAba 4s vissza. 
RkzvBteli dij a hsebcsira jut6 hanyad. Saxonia expr. 
144n v8rosn6z6a. 
Igbnyelni: azlovAk, cseh 4s nbmet jegyet, vagy a nbmet reszre FIP igazolvannyal 
5 0 % ~ ~  jegy. 

51 Szeptemkr 10-1 14 2. Vekncr 
Kusetkocsival Velendbe bs vissza. 
11 4-1 vfwsn6ds. 
R6savBteli dfi a kt~setkocsi hlnyada. VeneziAn ugyanez ingyenesen az iild3relyeken. 
lgenyelni how&, srlov&n, olasz jegyet kell. 

Tovhbbl informhcl6: Kbvhri J l n m  
Hatvan 02-24-84 fax, Gzenetr6gdb : 02-24-1 1 

Arhullam 
Mikdzben l&ten-nyomon a mozdony- 
vezetbk v h n y l a g o s  j6letdr81 hallani - 
"Bezzeg, te j61 keresel!" - jeligdkkel, 
addig a helyixt cseppet sem hzshsabb, 
mint amilyen. 
Ha meghallom a postalhda csorgdsdt, 
kiver a viz, mint gyermekkoromban, a 
kcheli barackosbbl hazafeld jdvet, ha 
rendbrt lhtturlk. Mi a b f i n a ,  nem 
tudom, de eny: lassan annyira elborit a 
befizetnivalo csekkek hradata, mint a 
nyfdgieket a viz. Megoldh, kilhbolhs? 
Ugyanligy nehk, mintha szurokba ra- 
gadtunk volna. 
Minden eddigiekndl nagyobb grhullh 
veszdlyeztet vhmsokat, falvakat, agg6- 
dbkat s bllataikat. A viz azonban nem 
kegyelmez. Erdsebb liu ma orszhgunk- 
ban nem ldtezik, lehet bhr pknze temdr- 
dek. Legfeljebb e l M k  az is. S hogy mit 
visz a viz? Az amhgy is szerencdtlenek 
ingdt-melegdt, h i tae t  munkhjukban, 
felemelkeddsakben. 
A lopakodb foly6 bezzeg folyvhst emel- 
kedik. Nem lazit egy percet sem, ha bhr 
szorul a homokzshkhurok a nyaka kd- 
a l .  
Ma mhr ott tartunk, hogy sehova sem 
jutunk az Ilgyben elbre. 
Az Brhullh a vasutat is nyaldossa, 
lepksben 6s alig haladunk a lasslijelek- 
kel Q szemdthegyekkel szegelyezett 
vhghyokon. 
Mert szemdtagyben j61 hllunk. Ebben 
vezetjak is nyilvh a statisztikht Eurb- 
pciban, az egy fbre jut6 alkoholfogyasz- 
tbs meHett. Feldtlik az emberben, kinek 
tetszik annyira a sok hulladdk, hogy 
nem tesnek ellene semmit? A fejlet- 
tebb orsziigokban meg nyilvh kdtelezd 
tan- a szemdtgyfijtks. 
Vagy t a l h  - esetleg - jobban odaflgyel- 
nek a kamyezetllkre? 
Meselik a szerencdsebb G0rC)gorszBg- 
ban jslrt kolldghk, arrafeld nem divat a 
szemdt, Na persze, tehetnhk hozzh, 
nekthk csak volt tengerparbunk, ha nem 
is egy. 
Ha igy haladunk tengem5 vhltozik az 
orszhg, mikdzben buzdylva 1esst.k a 
hireket: mikor apad a Bodrog, a Tisza? 
ks  khle lve  v 4 u k  a segitdget az 
Bgiewl - nem az 6gi hldbt, legalhbbis 
nem az esbt! -, hogy vdgre boldog ds 
nyugalmas napokkal kC)sztlnknek rank 
az dvszakok. 

M&& Jdzsef 1999. 



(folytaths) 
irta: Murhnyi Mikl6s 

Vorb Liszl6 k&e a bizotts&got, hogy a most Pltala hozott 
enge-nyeket 214n adjdk tuddra a vasutasoknak, 
amire d ki fogja eszkdzolni az erre a gyiilQre sz616 
engedklyt. 
Ez a gyiil6.s hnt  a sztdjktanfln a Zugl6i siircsamokban 
volt CS a rendddg ugy szabta meg ide@t, hogy dClelbtt 
tizenegy 66t61 dCli 12-ig be kell fejezni. Az Crtekezlet 
t5rgya a Vorh LPszl6t61 eldterjesztett bCkepontok voltak. 
Arr61 kellett hadrozni, hogy elfogadjiik e a kordny 
ajgnladt. Nyolcz-tizezer vasutas volt jeleni a gyiilCsen Q 
egyhangulag kimondotdk, hogy a kordny  ajPnladt nern 
fogadjPk el, hanem ragaszkodnak ki5vetelkikhez. Ezzel 
a dCludnra tervezett nagygyiilQ folijslegessd viilt. 
214n dCludn kCt 6ra Cijban W r b  L.Asz16 nyugalmazott 
PllamtiMr elrnent Mzsonyi Vilmos orsz5ggyiilCsi kCpvi- 
seldvel a sztr5jktanyh S folsz6litotta a sztdjkbizottsPgot, 
hogy a dCleldtti 6rtekezlet elutasit6 hadrozata udn kezd- 
jenek uj drgyalbt m& alapon. Elmentek a Bosnyiik-utcza 
3. sAmu vend6glBbe S Art ajt6 mogott egy 6ra hosszPig 
tirgyaltak: Sarlay Jdnos Hock JPnos 20-iki beszahek  
h a h  alatt odanyilatkozott, hogy d k&z belernemi a 
MkCbe CS a tobbit a kormsnyra bizni, beliitja, hogy a 
kodnynak  egy aranyhidra van sziiMge, hogy vissza- 
vonulhasson a maga rossz javasladval. 6 hajland6 ezen 
hldat a Mkwel megCpiteni. A tobbiek azt kiviindk, hogy 
Vor& &zl6 szerezzen maginak kordnybiztosi meg- 
hatalmazkt Q mint ilyen garantglja a bCke felt6teleit, mert 
a vasutasok mPr nern biznak a kodny'puszta ig6retC- 
ben, mivel dket mz5r kvek 6ta hitegettek az egyes kor- 
mPnyok, de adni, egyik sem adott semmit. 
Legjobban csal6dtak az igazgat6sSgban, mely Cvrdl4vre 
ig6rte helyzetiik javiUt, ami azonban nern kovetkezett 
be. Igy PllvPn a dolog, b k  most Voriistdl, mint kordny- 
biztost61 6hajtott5k a garancziat k&&seik teljesiMre 
Vdrh &A6 azonban a kormiinybiztosi kinevezwt 
megszerezni nern tudta, Crthetd lett tehiit a vasutasok 
elkesereadnek novek-, a kormPnynak ezen ujabb 
maka&gPn. 
A drgyah  udn  % r b  &A6 elhajtatott a miniszterelnok- 
hoz Q drgyalt vele. DCludn ot 6rakor stafCta jott a 
sztr5jktanyPra CS ismet iizenetet hozott Virijs &z16l61: 
- J6jj6n a vCgrehajt6bizotts5g azonnal a Demokrata-k&be 
- ujabb targyakisra. 
Az ujabb me&vPs nagy lelkesedQt keltett. Biztattik 
egymdst, hogy csak nern kell engedni, mert enged a 
kormPny lCp6srCil 1Cp6sre. 
A sztr5jkbizotts6g bement a Demokratakbrbe, a melyben 
a sztdjk kezdete 6ta menedCket talPltak a vasutasok. 
Wras a d rgyah  utin t6bbek eldtt igy nyilatkozon: 
Ott vagyunk, ahol voltunk. A kordny  nern adja meg a 
vasutasok kiivetelkdt. h kiilonben nern a kordny 
nevdben drgyalok a vCgrehajt6 bizottssggal, de lehet- 
dges, hogyha a vasutasok folfo@t CS a kormPny 
f6lfog;isat egymbhoz kdzel Pll6nak fogom talPlni, eldter- 

jesztQt fogok tenni illetekes helyen, hogy legyen a 
kormiinynak is kikiildott kCpviseldje S kisRreljdk meg a 
MkCk6t6st. 
Mr6s &zl6 kijelentkdt a Demokrata-kt5rben tart6zkod6 
nagy csoport vasutas is hallotta S aki nern Mtott politddt 
a nern 6ppen biztat6 szavakban, azt igen lehiitiitte a 
kijzbenjPr6 vClemCnye. A dgrehajt6bizotts5g azudn fCl- 
hat 6rakor bevonult Vorijs Lhzl6val Q VPzsonyi Vilmos- 
sal a tamicskoz6 terembe Q megkezdtidiltt az akuv5s. 
Amig a t5rgyaIi.s tartott, a klirhelyi&g nagy termCben 
ijsszegyiilt vasutasok helyzetiikreil S a nap esemhyeirdl 
vitatkoztak. H i h  sz6val ernlegett6k W r b  L6szlb 6 
VPzsonyi Vilmos Crderneit a Mke egyengeddben. 
Jhdekes dolog tortht azudn: az illarni hivmlnokok egy 
kikiildotte Crkezett a Mubba 6s nCgyezer korodt adott 
iit, mint az iillami tisztviseldk segit&g&t. A demokrat6k 
ajSndCkPn kiviil ez az elsd Hnzadohny, amit a sztrbjko- 
16k kaptak. A Mfoldi vasutasok ajlncEkaiT61 elterjedt 
hirek alaptalanok voltak. 
T6bb kCpvisel6 megjelent a korben, kikkel a tizenMrmas 
bizottsig megismertette a benyujtott t6~6nyjavaslat drel- 
meit Q a vasutasok memorandurniinak pontjait. A kCpvi- 
seldk pirtkiilonbdg nClkii1 elisrnertek a rnemorandum- 
ban hviintak jogos voldt, s6t ugy nyilatkoztak, hogy a 
kodnynak  a vasutasok jogas Q szerCny kiSvetel6seit 
nemcsak mClt5nyolnia, hanem lehetdleg teljesitenie is 
kell. 
Kit pontra oszolva, az egyiknek TurcMnyi, a mhiknak 
Margulit K&lmPn magyariizgatta, mily nagyok az eltkr6sek 
a benyujtott t o ~ y j a v a s l a t  Q az 6 memorandomuk 
pontjai kozt. 
Nagy volt a bPmulat, rnikor Kacs6 rejtegette, hogy mily 
drelem CrnC a fiitdket 6% mozdonyve~dket a javaslat 
szerint. ( Az almozdonyvezetdi kategbrih nem is ismer- 
t6k, azt is fitdnek gondoldk.) A k6pviseldk igy mindem61 
felvil5gosittattak, e kdzben megbrkezett a korbe Varijs 
Liisz16 is, el6tte kijelentettek a kt5pviselBk, hogy a kor- 
dnynak  itt tennie kell valamit. 
Vorijs L&zl6 nyugalmazott Pllamtitk5r 21411 a m  Mrte a 
tizenhhmas bizottslgot, hogy dolgozzanak ki egy terve- 
zetet, amelyben sziim szerint mutassPk ki, hogy mi a 
kiilonwg a torvCnyjavaslat Q a vasutasok k 6 r h i  kazott. 
Ezt a tervezetet a tizenhgrmas bizottslg Cjnek idea rmeg 
is csiniilta 6 Stadta Vords UsA6nak, aki folvitte Tisza 
Istv5n gr6f miniszterelnakh6z. 
A 21-iki remCnyked6 iillapotot 22-611 kCb6gbeejtd bi- 
zonytalandg Q remCnyteledg viiltotta f a .  A vasutasok 
uj memorandudt Ptadta Voros L4szl6 Tisza gr6f minisz- 
tereln~knek, ez azonban nern fogadta el CS a H& nyllt 
iilC&n kijelentette, hogy ha estig a sztdjk meg nern 
sziinik, a korminy cselekedni fag. 
- Ha ma estig nern lesz meg a k i j 6 z a n h  - mondotta 
Tisza - amely, adja Isten, hogy meglegyen, akkor el van 
vetve a koczka. 
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KMbb azt mondotta Tisza, hogy a szenvedht, mely az 
Pllam vasuti alkalmazottakra v5r, most m5r aligha lehet 
elkeriilni. 
A H5z most is nagyon izgatott volt. Tisza komor 6 e l d n t  
volt. A cselekvQ else bevezet6se az volt, hogy a Mz 
u l k i t  elnapoltak, illetaleg a miniszterelnok megszavaz- 
tatta a tbbbdggel, hogy egy napig ne legyen iil6. Tisza 
gr6f Wlekdnyeiben nem akarta zavamtni ma@t a 
parlament vitiiival. 
A Haz folyos6ja izgalmas volt. Termeszetesen, mik6nt az 
iil&xeremben, itt sern beszCltek mhr61, csak a vasutasok 
sztriijkjCir61. Megjelent Hieronymi kereskedelmi miniszter 
is a folyos6n 6 a b6ket&gyal%r61 nagyon pesszimiszti- 
kusan nyilatkozott. 
F6ltizenkett6kor a Hdzba Crkeztek Verb L&zl6 Q V4zso- 
nyi Vilmos k6pvisel6k. Azt a hirt hozdk, hogy a vi&ki 
forgalmi vezetMgek alkalmazottai is a sztr5jkhoz csat- 
lakoztak 6s a &li vasut alkalmazottai kiizt is nagy a 
forrongh Q csatlakozni akarnak a szmljkhoz. A k6t 
k6pviselb ezutan jelentQt tett Tisziinak, aki kijelentette, 
hogy 6 a tovibbi esem6nyek el6 nyugodtan n6z. Soha 
sem volt - mondotta a miniszterelnok - a magyar gllam 
tekintklye jobban angazsPlva, mint most 6s soha sern 
rendiiltek meg . Magyaroszigban a tow6nyes rend Q 
fegyelem alapjai melyebben, mint jelenleg. A korhny 
k6t ddga napon Pt teljesen megokolatlan elnCz6st tanusi- 
tott CS ha ma sern 1-2 megegyezks, a magyar illarn 
minden eszkoz&el heiynAllitja a forgalmat. 
Csakhamar elterjedt a hire annak, hogy a kormPny elha- 
1asztja a k6pWisel6h4z i i lki t .  Ez az ellenz6ken forrongh 
sziilbje volt. Feltiin6 hir volt az is, hogy Tisza gr6f 
rniniszterelnbk Q LuMa p6nziigyminiszter BCcsbe 
utaznak. 
A Hiz u l h  22-6n sern foglalkozott a napirenddel, hanem 
a vasumsok sztr5jkjival. 
Rakovszky M&st tett Tbzihoz a sztr5jk ugyeben, aki azt 
felelte, hogy nincs sok rem6ny a Mkdre, de ha estig nern 
lesz megegyezh, a k o d n y  megteszi a legmesszebbme- 
n6 i n a e d h k e t  6s uj munkaerbt fog alkahami. 
Batthyany Tivadar gr6f higgadtabb fekz6lalha udn Ra- 
kovszky, noha maga sern helyeselte, hogy a sztr5jkol6k 
beleavatkmak a parlament hatkskodbe, hevesen 
tfimadta a k o d n y t ,  mire Tisza, azzal a kijelent6sse1, 
hogy a parlament nern alakulhat Pt j6lCti bizotts4gi Q 
nern navelheti az anarhiit, megpenditette az iilesek elha- 
1-t. V6delmezte CS megviligitotta a k o d n y  elj4d- 
d t ,  komor kijelen&sekkel Clt. 
Lengyel Zoldn hews b e s z e  alatt a baloldalon, a &gi, 
harczias e l l e d k  padjain ivet irtak ali, rnelyben az u l k k  
elhalaszth miatt zkt ul6t k4rnek. Mikor Lengyel befe- 
jezte beszaet, m5r csak a m  rnamdt id6, hogy harmad- 
szor d 6  olvaskban elfogadjik a megyei tisztvisel6k 
fize&&nek rendez6dr61 sz616 torv6nyjavaslatot. 
Az elnbk azudn a napirendhez azt inditvsnyozta, hogy 
239n ne tartson a Hiz ul6st. Ezt Rakovszky 6 Nessi 
hevesen ellenezte, Tisza gr6f &S Szi* I m  dmogatta, 
mire beadt5k a zirt ul6st kkr6 ivet. A zlrt ul6s rijvid volt 
6s f6l n6gykor a Mz megszavazta az elnok inditv4nyPt. 
A vasuti ezred k6tsziz embere 226x1 megdrkezett Q 
megkezdte a szolgiilatot a f6v4ros k6t piilyaudvadban. A 
k6pviselbhizban Q az eg&z vProsban elterjedt a hire 

annak, hogy az Pllamvasutak k6z6pponti igazgat6dgP- 
nak tisztviselbi szint6n csatlakoztak a sztr5jkol6khoz. A 
kkpviselbhizban nagy feltiin& keltett a hir Cs - mint 
kivsglott - az nern is volt e@szen alaptalan. 
A mozgalom abb61 keletkezett, hogy a koz6pponti tiszt- 
visel6ket kiilsb forgalmi szolgilatra akart5k kirendelni, a 
sztr5jkba ment alkalmazottak helyettesitkdre. Ez nagy 
rnegiitkiSz&t 6 forrongPst keltetc a tisztviseldk egylk 

ugyan kedvetlenul engedelmeskedett a rendelet- 
nek, m% &sze megtagadta a kilrlsd szolgAlarot, &it egy 
ksz csatlakozott a sztr5jkol6khoz. 
HuszonkettedikCn egy f6v5rosi s6rgyPro.s 30.000 liter &rt 
ktildott a sztr5jktany5ra. Nem fogadtiik el ! 
- Le akarnak itatni, - hangzott mindenfel6. - Nem kell. 
561 teek! Mdlt6dgosan megnyilvPnult itt a j6zan el- 
hadrozh. 

A ICIRhy PARANCSA 

Mgr avatott karokben 22-h tuddk, hogy mit rejteget 
mCh6ben a k h t k e z 6  nap. Ez a nap meghozta a maga 
szenzkzi6it. A legfelsdbb hadur a kidly, mozg6sidst 
rendelt el Q a behivatottakat a magyar kidlyi Pllamvasu- 
takhoz rendelte szolgilatt6telre. 6 feldge a k6vetkez6 
legf6bb parancsot adta ki: 
Parancsolom, hogy a k6zt)s hadseregnek (haditengek- 
szetnek) a magyar Pllam teriiledn lev6 vasutak szolg4la- 
dban P116 magyar honos tartal6kos havidijasai Q legeny- 
dge, valamint a honv6&gnek ugyanilyen tartaldkos Q 
p6ttartal6kos havidijasai 6s le&ny&ge a kozos hadsereg, 
illetve a honv6&g Azleges kie@szi&re behivassanak 
6s szolgPlattktelre a magyar kir6lyi illamvasutakhoz be- 
osztassanak. 
KeIt BeBecsben, 11304. CiprlIb 22-h. 

Ferencz Jbzsef S. k., 
SZndor S. k. 

honkdelmi miniszter. 

A kidlyi parancsba nagy hiba csuszott bele, amint k6si5bb 
6szrevetgk. A kordnynak nern volt az a szlndkka, hogy 
az ijsszes vasuti alkalmazottakat khivja, hanem csak a 
magyar Pllamvasuti alkalmazottakat. A hiba csak akkor 
deriilt ki, mikor a &li vasut 6s a kassa-oderbergi vasut 
igazgathgga a kereskelrni minisztkriumban tudakoz6dott 
a behi* ugy6ben. Hieronymi miniszter a k6rdez&k& 
&sre azt felelte, hogy csakis a magyar gllamvasut 
kiitel6k6ben lw6 tartaldkosokat fogjiik szolgiilattktelre 
behivni. Megjegyzendb, hogy m6g ezek koziil is kivktet- 
nek azok, akik a vasutn5l val64ggal szolg4latot v6gez- 
nek, akik a fogadalmat megujitot* Q ezt a megujitkst 
szabPlyszeriien igazoljik. 
A M l y  intkzkedkse teljesen rendkiviili temhzetii volt. 
A behivott vasutasokat katonailag szervezett, katonai 
parancsnokdg alatt 4116 vasuti szolgiilatra haszniildk fel. 
A behivPsnak azonnal engedelmeskedni kellett, aki ezt 
nern tette, kiWght kovetett el, melyet a katonas6gn61 egy 
h6napt61 hProm h6napig terjedhetd e l z i k a l ,  sulyosabb 
esetekben pedig hirom h6napt61 egy W g  terjedhetfi 
biirtomel biintetnek. 

dfobtawk) 
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Kis Krisztia'n Ba'lint: 

Me~'6ttek a gblydk, 
Elment a tkl, 
S itt dllunk a tavasz kiiszdbbn. 
Megujulds, kikelet, 
Csak az Indbhaz kesereg. 
Kesereghet nap-estig, 
Nern krdekel az senkit! 

Pedig volt oly ido, 
Hogy boldog volt 
S pompdzatos, 
Nem up, mint most: 
Mint a haldlra itklt bujdosb. 
A blakai befalazva, 
S lelke bennragadva. 

Most ott all a mdlt 
ES a jelen kiiszdbkn, 
Hdta mdgdtt haz, 
Undok kockahdz, 
Elotte tdrhaz, 
Az is Zlres tdn?! 

ores az is, 
Kikopott blte, 
Me&akult falai 
Merednek az egre, 
Merednek mig dllnak, 
Aztdn csak b2icsura vdrnak. 

Hovd tant a mozgas, 
Az NteM ragyogds, 
A vonatok fknye, 
Az emberek klte?! 
De mikrt is irom e sorokat, 
Haszontalan verssorokat?! 

S mibrt is irok ilyeneket, 
Mikor az Indbhdz mar 
Haldlra Ztkltetett?! 
Hiszen nem lesz mdr 
Hdz, amiben v6rjd.l 
ES dlmodjlil. 
~ d e s  Hazdm!!! 

Ktiltenek a golydk, 
Melegszik az id6 mdr: 
S az Indbhdz b a 
Tbrhdz ott 411 
Nern talalja hdzdt. 
klmctt ... 
Taldn a halalra vdr mdr?! 

Szolnok, 1995. dprilis 30. 

f 

l 

A MAGYAR K~ZLEKEDESI K O Z M ~ L ~ D E S E R T  
ALAP~TVANY 

1147 Budapest, Ilosvai S. utca 41. 
Te1.Ea.x.: 342-17-15,252-40-13 

KIS VASUTAK NAPJAI MAGYARORSZAGON 
1999-ben 

A Magyar Kozlekedksi Komfivel&l&& Alapitvhny kezdemknyezQkre 
1995-t6l megrendezksre keriil a "Kimasutak napjai" pmgramsomzat. 

1. Aprilis 10. A Szkchenyi-h,egyi Gyermekvasht napja /Budapest/ 
2. Aprilis 17. Almarnellkki AEV napja IBaranya megyel 
3. APrilis 24. Debreceni Zsuzsi kisvasht napja lHajd-Bihar megyel 
4. Mhjus 1. MesztegnyGi &V napja ISomogy megyel 
5. Mhjus 1. Borzsonyi AEV napja, egyben a MAV Nosztalgia KFT. 

idknynyitb napja /Pest megyel 
6. Mhjus 8. Lillafuedi AEV napja Borsod-A-Z. megyd 
7. Mhjus 15. Kaszbi AEV mpja ISomogy megyd 
8. Jh ius  5. FelsCidrkhnyi AEV napja /Heves megyd 
9. Jh ius  19. Mhtravasht napja IHeves megyel 

10. Jh ius  26. Csiimiidkri AEV napja IZala megyel 
11. Jhlius3. Feketebalogi kisvasht napja lSzlovhkial 
12. Jhlius 10. Debreceni Vidhmparki k i s v d t  napja 

Debrecen, Hajdh-B. megyel 
1 3. Augusztus 7. Beregszkzi kisvasht napja AJkrajna (Khrphta1ja)l 
14. Augusztus 7. Kecskemkti kisvaslit napja IBhcs-Kiskun megyel 
15. Augusztus 14. PBlhhzai AEV napja /Borsod-A.-Z. megyel 
16. Augusztus 20. Tiszakhcskei kisvasht napja lBBcs-Kiskun megyd 
17. Augusztus 20. Mecseki kisvasht napja /Pkcs, Baranya megyel 
18. Szeptember 4. Balatonfenyvesi GV. napja JSomogy megyd 
19. Szeptember 11. Nyirvidkki k i s v d t  napja ISzabolcs-Sz.-B. megyel 
20. Szeptember 18. Sdchenyi M k e u m v d t  napja - Nagycenk 

IGyGr-M.-S. megyd 
21. Szeptember 25. Gernenci AEV napja ITolna megyd 
22. Oktbber 2. Marosvhshrhely i kisvasht napja /RomBnia/ 
23. Oktbber 9. Szilvhsvhradi AEV napja /Heves megye/ 

Erde~~adni &het: 
MAV ~ o s z t a l ~ i a  Kft. 1056 Budapest, Belgrid rkp. 26. Tel.: 317-1665 

HOTELINFO UtaAsi Iroda 1056 Budapest, Vitci utca 78-80. 
Tel.: 318-7671 

Budapest, 1998. jtiniw 17. 
* 

A MAGYAR K ~ Z L E K E D ~ I  K O ~ D I ~ ; ~ ~  ALAP~TVANY 
Bankszhlaszhm: CIB HUNGARIA BANK RT. 

10700024 0470407 5 1 100005 
Kkrjrjiik, hogy ad6ja 1%-hval thmogassa alapitvhnyunk munkhjht! 

Ad6szXimunk: 18042412-1-42 

- 



n~seze t t  
a MOSZ Sportbizottsga 

1999. mbcius 17-611 a MOSZ sz~khiizban a Sportbizottshg rendn iilkst tartott. 
Az ulks napipendi pontjai: 

1. A sporttiimogaths feloszkisi modja, 
2. A majus l-i kelebiai szerb- magyar nagyphlyb labdahgb merkozds lebonyolithsa. 

Diil2te'sei: 
1. 150-1 50 ezer forint keriil feloszthsra a ktizepdontok lebonyolithdra, 

1. kdzepddntiit Miskolc, 2. k6dpdontot Szolnok rendezi. 
A meghivasos rendezvenyeken va16 rkszvktel kdltsegeihez a sportthmoga~b61 az alibbi 
szempontok alapjan hoxdjarulas igknyelheeii. 
- a nevedsi dij teljes osszege, 
- az 1999. Bvben resztvevokent 1.000,- Ft. 
A kispalyis labdarugo merkazkseken a mindenkori MOSZ Kupa gyiiztes a rdsztvevb, 
nagypalyks labdadgo mQk6zesekre a sportbizottsag valogatottat allit (issze. 
A tdbbi sporkigban a bizottsag eseti donteseket hoz, de a kdvetkeza iilesen egyskges rbzvkteli 
szabalyokat hoz W e .  
A sportbizottsig a beerkezo igenyek alapjan vallalja kiilonbozii sportiigakban a. bajnokdgok, 
kuphk kifrasht. 

2. A bizottsag megbizza Csiszhr Jozsef tagot b Vida Tamast, hogy a majus l -i kelebiai labdadgo 
merk6zhre valogatottat Allitson ki. 

A bizottsag kovetkezo" iilkset 1999. apn'lis 21-e'n tartja. 
Velkei Bdla 
tex iigy~~vb' 

Pillanatkhp 
a MOSZ Kiildottkozgyiilisir6l 

7 

Gydszjelen tis 
PETRO 

SANDOR 
mozdonyvezetil 

1999. mhrcius %n 
- 40 6ves kor4ban - 

tragikus hirtele&ggel 
el hunyt. 

Gyhmljiik 
a zahonyi 

mmdonyvezetk 

Kiiszonetet mondunk 
minden kollhghnak, 

akik a temetckwn maelentek 
6s utols6 litjhra 

eIki&rt6k. 
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A MAV UtaseUat6 Rt. 
megnyitotta utazisi irodijit 

a Keleti phlyaudvaron 
a 13-as vhghnnyal szemben 

ElSszezoni ajhnlatunk 
Horviitorszhg - KRK SZIGET 

1999. 05.08.-06.19.3800 Ftfs:/i$ 
(+ 2,20DM/Cj idegenforgalmi a&) 

Elldtds: f6lpanzi6 
ElheZyezks: kCtiigyas apartmanok 

Kedvevneityek: 
FelniStt p6thgyon: -20% 

8-14 6ves gyerek p6t;igyon: -30% 
7 ivesnil fiatalabb gyerek: -50% 

Szuper kedvezmt5ny: 
8 nap/7 kjszrzka 22.800 Ft/@ 
filpanzi6val(+2,20DM/ij) 

I5 nap/l4 ijszaku 38.000 Fqfi 
fClpanzi6val(+2,20 DM/6j) 

Horvhtorszhg - RAB SZIGET 
1999. 05.22.46.1 9.3650 Ft(G/i$ 
(+2,20DM/6j idegenforgalmi ad6) 

Elldtds: filpanzi6 
Elhelyez4s: kkthgyas sz&llodai szob& 

Kedveameiryek: 
12 6vesnkl fiatalabb gyerek alapiigyon: -30% 
12 ivesnkl fiatalabb gyerek p6tAgyon: -50% 

l 

JELENTKEZI?~: 
Telefon: 343-0273 Vasiiti telefon: 23-19 

MAV DEBRECENI J A R M ~ J A V ~ T ~  KFT 

4034 DEBRECEN, FARAKTAR UT 67. 
Telefon: 36-52/450-240 
Telefax: 3652131 4-725 

- sajat tulajdonu, tulnyom6s n6lkiili 
folyekony anyagok (asvanyolaj, ghzolaj, 

benzin 6s szBrmaz6kaik) 
szallitastira alkalmas vasliti tatthlykocsijaink 

bbrbeadasara, 

- ilyen tipusu tattAlykocsik gyhrta&ra, 
javit&&ra, tovabM: 

- gazszallit6 tartalykocsik 

- vegyipari termeket (savat, Iligot) 
szBllit6 tartalykocsik 

- nyitott 6s kijldnleges kialakitasu 
teherkocsik fut6 6s f6vizsga 

javitasi munkainak elv6gz6s6re, 

- mobil tartalyok belsd tisztitddra 
(karosanyag el helyez6sset), 

- tartalytest gyarths 6s az ezzel bsszefijggd 
munkk, pl.: tartiilytest Wziget.el6sl valamint 

- lakatos, hideg- 4s meleg-megmunkalasi 
tevekenys6g (eszterg8lyozAs, maras, 
gyalulas, g4pi 6s k6zi tfizikovacsolhs, 

sajtolas, temezdarabolas stb.) vegz6dt-e. 

VARJUK sziv~s ERDEKL~DESUKET 
A FENTl C~MEN SZEMELYESEN 

VAGY TELEFAXON! 

MAV DEBRECENI J A R M ~ J A V ~ T ~  KFT 
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MEGALAKULT A MAV RT. 

KOZPONTI UZE:,:: TANACS 
A M ~ L v  Rt-n61 valasztott ~ z e m i  Tanhcs elnokdk koziil a reprezentativ szakszervezetek Bltek 
delegalasi lehetosegukkel 6s az altaluk delegalt UT elnokokbol(13 UT elnok) 1999. marcius 
1-en megalakult a Kozponti ~ z e m i  Tanacs. A szakszervezeti es szakagi delegalh vkgered- 
menyekknt 7 elndkot a VSZ, 3 UT elnokot a VDSZSZ, 2 UT elndkot a MOSZ Q 1 UT . v :-  X. .A . a  - v 

elnokot a fuggetlenek delegaltak . v *- 
W .  . 2 l .  

A Wpbzeti Szakagat 1 VS2 delegalt, Izsak Csaba, 2 MOSZ deleqalt Ill& Jhnos 8s Nemeth 
Antal kepviseli ezentid a KUT-ben. r , -  1 . ;i .s,-a~q + 4 

Elso ulesen a KUT elnoket, Horvhth Istvant (VSZ) & helyetteset, Ill& Janost valasztotta meg 
a testulet. 

A KUT ekkor hathrozatot hozott, hogy kulonb6zii munkabizottshgokat is miikiidtetni kell, 
ezek koziil a legfontosabbnak itelte meg, hogy a Teriileti Szocialis 6s Jdeti Bizot@agokat 
teruleti igazgatosagi szinten a KUT szakagi Osszetetelet lekovetve kell 16trehozni. ' 

A szakigazgatosagok joleti 6s szocialis penziigyi alapjainak szolghlati fonoksegekre tovabb 
oszthsat a szakigazgat6sagi szocialis CS jo1Cti bizottsagok fogjak vegezni. 

Feladatuk a belfoldi 6s kiilfoldi felnott, csalados CS gyermek udulojegyek, valarnint a 
lakasepitesi, vasarlasi 6s korszerusitdsi kolcsonkeret eloszthsa is a Ietsharhnyok figyelem- 
beveteldvel. 

A Gepeszeti Joleti 6s Szocialis Bizottsag tagjait a MOSZ szekhazban tartott KUT deleghlo 
ertekezleten az ott megielent 25 g@Qz UT elnok delegalta. 

Az dsszetetelt illetoen a MOSZ-OS tobbsegu JSZB miikodik majd, de ez lekoveti a gepeszeti 
UT elnokok aranyat. A Bizottsag tagjai aprilis elejen elnokdt valasztanak maguk ktiziil es 
megkezdik a tevekenyseguket. ,c,.: - .  . .  . C 

t' - >  - 

Nemeth Antal a KUT tagja segiti a bizottsag munkajat. + *, 1 ,A + : , 

Mint a bizottsag volt elnoke jovobeni munkhtokhoz sikeres egyuttmiikodest kivanok. 
-,a -I,-\ >A. b , -  . ,:.+@* ' !,I . . a .  i ! -  m . -'*l, .. .- - - '+5 .. ..- i ,  

.. 7 c .. : - I , r L- 
(- I s .Janus - : t  .> b 

'V c rd .: a K ~ T  eltt6' eiye!!ese 
. .: l ,- .. . .  1 .  .. 

Szerkesztiibizottshg: Dt Borsik Jhnos Ifgyvezetii alelndk, 
Diirnyei Bilhrd ter. Ugyv., Velkei B6la ter. ilgyv. 
A szerkesztbdg cime: 1145 Bp., Bhcskai utca 11. 
Telefonlfax: 220-3822,220-4561,221-2230,221-4026 
uzemi telefon: 01-16-62,Ol-18-40,Ol-19-90,Ol-21-87 
Ktszillt a TYRAS Kft. nyomdailzemtben, 


