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Szeptemher 15-611 az Eur6pai Mozclonyvezetiik Napjin, szerte az oreg kontinensen iinaepelriek a modony- 
vezetiik. A mi orijniiink kdtszeres, hisz megernldkeziink a szakmir61,Q a Mozdonyvezetiik Szakszervezetdnek 11 
dves sziiletdsnapjir61 is. 

1990. augusztus 23-an a Vasutasok Swkszrvezedl heliil niiikiido mozdonyvezetiji tagozat sorsdiinto iildsdn 
hatiirozni kelletr arrcil, hogy a helyenkdnt korlatok kijzt. kdnyszentett sze~vezijtlks Ptalakuljon-e egy hatkkony 
drclekvdelel~ni ~nurikit ellitni tud6, 6ni116 szakszervezetti. A dent& neni kevesehl)riil szcilt, ~nilrt arr61, hogy a 
reridszemiltoz6s kezdeti irloszakihan, ds a kisohhiekhen, Idtjogos~ltsi~a van-e a nlagyar szakszelvezeti 
mozgalomhan egy szakriiai egysig~e tpiilo drdekkdpviseleti szervezijdisnek? A jelenldv6k egyharrgYllag diintiittek 
az onall6 mozdonyvezetii szakszervezet It trehoharol. 

Az eltelt tizenegy dv hehizonyitotta, hogy az 1990. n p d n  hozott ciiintds helyes volt! A Mozdonyvezetijk Szak- 
szervezetdre sziikskge volt, van, is  lesz a mozdonyvezetiikriek, a vasutasoknak, is  dtaliihan a niagyar munka- 
villaloknak. 

Sok sikert tudhat rnagiidnak, ez m eurcipai mdrcdvel rndrten riivid m6ltla visszatekintii krclekktpviseleti 
szervezet. Az elsii dveket - mir csak a nagyfoku lemaladisok rniatt is - a nag! lkptdkii emlrnknyek jellemezrkk. 
Usiihl, kevdd* litvinyos, de rrem lkleslegw ~ n u n h t  ~~egcxtiink. Ma, arlnak elledre, hogy nkhalry dve ncm t13l 
hdis clolog Magyarorszigori szaksze~vezetnek lenni, rrir~cs rnidrt sdgyenkeztrunk. A jelentosen rnep5ltozott 
k6riilmtnyek ellentre is eredmdnyeket tud felnrutatrli, e li.tszPmil~a~i kicsi, (le nagy clolgukra kdpm szervez'jclis. 
Mint ahogy nehCz a jelen, virhatcian a jiiv6 sen1 Iesz sokkal konnyeld~, de a Mozdonyvezetiik Szakszewzetdt 
niindig a kihivisok kovicsoltiik 6ssze. Ilyen kihivrisok vArhat6atr szdp sz6nihan lesz~rek a jiivijhen is. A szaktria 
egydge, kitartha, feg).elmezett&ge gdranciiit jelent az krdekvddelmi mutlka ered~nh~ykre. 

Mirrdannyiuriknak ehhez kiv6nok sok eriit, kitardst? egdszstget, 6s helyenkk~rt turelnlet az elkiivetkez6 
dvtizedekre. 

Kiss Lhs~lG 
ell~ijk 

- ~rte'kelgs 

- ~zemitandcs vdlasztdsok 

- Gondola taim.. . 
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Mozdonyvezetok Lapja Szerkeszt6bizottsag 

Tisztelt Szerkesztobizottsag! 

A Mozdonyvezetiik Lapja 2001. julius-augusztusi sdmaban Veres Gyozo tollabol cikk jelent meg arrbl, hogy - ha jol ertelmezem 
- nem biztositottuk megfeleloen a vkosi teve munkafelteteleit. Sajnos, a cikk konkretumok nelkiil tesz emlitest e d l ,  s igy igen 
nehez utinajimi mi is tbrtent valojaban. 

Sajnalom, hogy Veres Gyozii segita szhnddUro1 csak utolag 6s a MOSZ lapjabol ertesiiltem. Kbem, hogy jovoben irisban jelezve 
koncepcicjat, kometleniil engem keressen hasonlo iigyekben. Adando alkalommal, amemyiben erre Veres iu: hajlandb, szivesen 
beszelgetnek vele arrol, mikint segithetnem elo a a~ szhrniwa is hasznos televizios tinykedddt. 

Azt azonban mir most is lesz6gezem, hogy bhi lyen  egyiittmfikodesnek a thrgyszeriisdgen kell alapulnia. Az dltalunk segitett 
tevekenyseget nem jellemezhetik olyan megalapozatlan erzelmi kitiiresek, amilyet a szerzii a MOSZ lapjfiban megenged maganak: 
bir nern volt jelen, de bizton Allithato, hogy voltak rendellenessegek. 
Egyebkent voltak. ~n is tudok ilyenekrol, elemezziik is oket, how hasznositsuk a tapasztalatokat. Am minden felvetks csak 
akkor er valamit, ha konkretumhoz kapcsolodik. 

Budapest, 200 1. augusztus 24. 

Egyiittmiikodest ajanlva udvozli a szerziit: 

Domokos Lajos 
k6zkajxsolati igazgatb, 

a vasutasnapi ju l i i s  fd szervezdje 

Khzuhatag 
avagy 

vigasztalo szavak a vasutasnapi julialis f*d szerveziijknek 

Kedves Domokos dr! 

Bevallom, elfelhos6d6tt a tekintetem, mikor meghallottam, hogy szemtlyemet erinto levelet irt a Mozdonyvezetak Lapja 
szerkesztiisegebe; tette ezt, a RailRoadshow cimfi cikkemre viilaszkent. lzgatottan v5utam a sorok mikolatitt, i g a h  kivhncsi 
voltam arm, mi keltette fel a figyelmet. 

Elolvasva mondatait megkonnyebbiiltem, de a& meg egyszer atolvastam a fent emlitett cikket! Tudom, hogy 6nnek is sziagye 
a televiziozb - nekem is -, sajnos en csak szabadiddben hbdolhatok e (mondjuk igy) szenvedelyemnek, edr t  is fontos, hogy a rh 
s&t id6 ne csonkuljon meg! Az (In eredse, hogy a d v  Rt nem biztositotta a viirosi televizio miikadedt helythllb, de csak t6bb- 
sz6r6s Btk5tellel igaz, es semmikeppen az (In szerveztighrdijhk rohato fel. A Mi problemihk a KollektIv Szeddesben 
gyakerezik, mdgpedig abban a pontjaban, amely csont n&iU lehetiivb teszi azt, hogy elvegyik az ember pihenojet. Thj6kozott 
ember leven, tiszthban van vele, egy v h s i  televizib nem kincsesbhnya, a d k 6 s  anyagi &%nogatis mellett dig jut pbz a 
fejlesztesre, a lelkes amatar segitsdg az, ami sokszor egyik motorja a tv miikWeknek. (In is tudja, gyakorlatilag a pihenanapok 
azok a kavek, amelyekre a mezei mozdonyvezet6 szhithat, hiszen azokat elore el kell helyemi a vezknylBs vegtelen folyamhban. 
Kis vilhgunk e fontos kocktii elore meghatirozzak 6leUink csordogalhsinak irhnyht, ezek kepezik szabadidBs tev6kenysdgiink 
alapjht, tehht igen fontos elernekral van sz6. Gondolja el, milyen lehet az, amikor egy dapb61 kihuznak egy elemet! Lhthatja o n  
is, sokkal iisszetettebb, titvolabbra mutatb, mindenkit drinta problemirol van sz6! Az en esetem Iahrhnyosan mutatja, milyen 
k6vetkezm~nyekkel jhrhat egy pihen6 elvetel, de nagyon sokan csendben halnak meg. Higgye e l  em61 van sz6, nem a MAV Rt 6s 
a vhrosi televizio konfliktusirbl! 

F e l a j h l h h k  rendkiviili m6don brillok Biztos vagyok benne, hogy egy olyan mervii vashti csomopont, mint Dombovhr, sok 
lehet6seget kina1 a Vasut 6s a vfirosi televlzib egyUttm&6d6dre, de az sem fllldtal elrugaszkodott elkepzeles, how szklesebb 
kSrben is ki lehet a k n h i  a Iktrejav6 kapcsolatot! 

Szeretndk en is lesagezni valamit! Tudom, nem Lehet valamit kello m e g d a p o z o ~  nellcill tii1Itani. Nem is teszek ilyet, megis 
elfogathatonak tarom azt az informhcibt, amely tbbb, egymtistdl fiiggetlen hIrforrbb61 halihat6 - 6s amelyet (utblag) o n  is 
megerasit -, de kszletekbe meg igy sem megyek; ezzel igyekszem korrekt maradni! Azt viszont o n  is tudja: egy kis pletyka sosem 
&! Vagy igen? 

Tisztelettel: 
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~ j r a  indul?! 

2001 tavaszh m k  ,,sikeriiltL' konfliktusba keriilnom a Vasutas Hirlap Bszerkesztojevel, mert bizonyos kerdesek meg- 
iteleseben nern osztottam az allhpontjat, s ennek hangot is adtam a MOSZ lapjanak oldalain. Nem kivhom e viadal 
emlekeit feleleveniteni, de vannak dolgok, hllitisok, amelyekre nern lehet nern vhlaszolni, meg a legnagyobb on- 
fegyelem birtokaban sem. 

Hosszu nyari sziinetet kovetoen, minap jelent meg a VH 15. s a a ,  melynek cimlapjhn kiilon kis hivalkodo keretben 
,,foglalkozik" a Mozdonyvezetok Szakszervezetevel az ismeretlen szerzo. Sorrendbe szedve probalja szembe allitani a 
MOSZ vezeto tisztsegviseloinek kulijnboz6 idopontokban adott nyilatkozatait, nagyvonalu pontatlansiggal. 

Talk engedtessek meg, hogy a nekunk tulajdonitott nyilatkozatokrol es azokbbl levont felrevezeto kovetkeztetdsekriil 
szoljak nehany szbt. 

Kiss Laszlo a MOSZ elnoke (azaz en), augusztus 23-h  nern nyilatkozott a Kossuth Radio riporterenek. Elozo nap, 
tehht 22-en - a MOSZ ugyviva Bizottsaga dombovki ulkse kozben valaszolt a deli kronika tudositojanak kerdeseire. 
A riport VH altal emlegetett ksze sz6 szerint a kiivetkeziikepen hangzott el: 

Tema: A VDSZSZ 6s a d~ Rt. egyeztetksi thrgyalba. 
,,a Mozdonyvezetdk Szakszervezete azkrt maradt tivol mert elnoksegi ulese van videken. Ezen azonban ugy hataroz- 
tak delelott, hogy a kijvetkezo egyeztetesen reszt vesmek - mondta Kiss Laszlo elnok. A VDSZSZ kifogbait most nern 
Crtekeltkk. Szerinte tobb pontban ugyan igaza van a VDSZSZ-nek, de ugy veli nincs donto erv a megallapodas 
felmondasara. Erre nincs pillanatnyilag testuleti felhatalmazisuk." 

Roviden ennyi a reszlet melyben nern szerepel a Kollektiv SzerzodCs felmondhsa, s melybol kideriil, hogy miert csak 
a kesobbiekben folyt bele az egyeztetesi folyarnatokba a Mozdonyvezetok Szakszervezete. Remelem a fentieken thl a 
cikk iroja elott az is megviligosodott, hogy miert csak 24-to1 jelent meg a MOSZ kepviseloje az egyeztetii titrgyalhon. 

A Mozdonyvezetok Szakszervezetknek elnokdnek, es ket uiigyvezetii alelnokenek teljes korii felhatalmazottshga pedig a 
MOSZ Alapszabhlyabol ered, amit a cikk i r o j h k  - ha m k  ennyit foglakozik az erdekkt5pviseletekkeI - illene ismernie. 

Apavari Jozsef ugyvezetii alelnok ur, a cikk idezett utolso mondatht a thsadalmi es munkaugyi kapcsolatok 
vezerigazgato-helyettesenek provokativ 6s sert6 kerdesere v8laszolta, amely kCrdesCrt egyebkent dr. Bajnai lir ott 
mindjart elnezkst is kert. 

A Mozdonyvezetok Szakszervezetknel a vezetiik felelossCgge1 irhyitanak, az arra hivatott testiiletek pedig 
megfontoltan dontenek. 

Lehet, hogy ez valahol szokatlan. 
Kiss b z l o  

el& 

T A  JEKOZATATO 

A Westel Mobil Rt. 2001. szeptember 1-t61 valtoziisokat vezetett be a dijszabBsban. 

A Mozdonyvezetdk Szakszervezete dtal nfijtott mobilszolgaltatiist ez a dijntks a kovetkezd- 
kkppen &inti: a hiil6zatMl mds mobil htilozatba irhyu16 hivasok percdijai emelkedtek, ugyanakkor 
a vezetkkes telefonra irhyitott hivdsok percdijai csokkentek. 

A feltiintetett Brak nett6 Arak, igy a 25 %-os MA-t nern tartalmazza. 

Csucsidaben 

Vezetkkes hivas 

M6s mobil h i v b  

CsucsidBn kivill 

2001.09.01-ig 

35 Ft 

35 Ft 

2001.09.01-ig 

45 Ft 

45 Ft 

2001.09.01-t6l 

30 Ft 

40 Ft 

2001. 09.01-to1 

32 Ft 

58 Ft 
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A Mozdonyvezetok Szakszervezetenek 

ERTEKELESE 
A HaromCves megal lapodas  idoaranyos  teljesitesCrol  

BevezetCs 
A MAV Rt. Cs a reprezentativ szakszervezetek koziStt 2000. februhr hoban letrejott es alairt megallapodbok 

fontossagi sorrend nekul a kovetkezok: 
- K-971/2000. sz. Hkomeves megallapodb, 
- K-971/1/2000. sz. Megallapodas a vasutas munkavdlalok foglalkoztathsirol, 
- K-971/2/2000. sz. Megallapodhs a vasutasnapi jutalomrbl, 
- K-971/3/2000. sz. Megallapodis a teljesitmkny- 6s balesetmentessegi jutalorn alkalmazAsarol, 
- K-971/4/2000. sz. Megallapodis teljesitmenyMr alkalmazhshrol a biztositbberendezesi szakszolgalat teruleten, 
- K-971/5/2000. sz. Megallapodas a Palyafenntartbi szakszolgalatmil rendszeresitett teljesitmenyber osszegenek 

megemeleserol, 
- K-971/6/2000. sz. Megallapodk a sztrajk alatt keletkezett egyes viths iigyek rendezese erdekeben, 
- Kollektiv Szerzodes. 

A fenti meg~llapodhok onallban, teljes jogkrvknyes- 
skggel birnak. Valamelyik krvknyessigknek esetleges - a 
vonatkoz6 jogszabalyok szerinti - megszlinbe, illetve 
megsziintetkse nem von maga utan bhrmely masikra 
vonatkozb Mvetkezmknyt. 

A Hhromeves meghllapodh VIII. fejezet 2. pontja 
szerint ,,Felek sziiksCgesnek tartjak az e z n  megallapo- 
dasban foglaltak teljesiildsenek folyamatos figyelemmel 
kisereset 6s ertekelesdt. Ennek kereteben a Vasuti 
~rdekegyezteto Tanacsban sziikskg sszeint, de legalabb 
felevente megtargyaljak a megallapodas idoaranyos 
teljesiMsetbb. 

A Mozdonyvezetok Szakszervezete megdlapodbban 
vallalt kotelezettsegenek megfeleloen elkeszitette a 
Haromdves megallapodas idiiaranyos teljesitesenek 
aktualis ert6kelCset. 

Megidlapithsaink a kovetkeziik: 
A Hhromeves megallapodas bevezetojeben az alairo 

felek az alabbiak szerint rogzitettek a megallapodas 
alapvetii celjat 6s lenyeget. 

,, a Magyar kllamvasutak ~ t ,  b az alairb reprezentativ 
szahzewezetek, mint megallapodb felek 
- a vasutas munkavallalbk foglalkoztatasi biztonsaganak, 

realjovedelmi helyzetknek, munkakoriilmbnyeik 
javithara, 

- a rendezett, b az Eurbpai Unid normhinak is medelelo" 
munkaiigyi kapcsolatok kialakithbra 

a MAV Rt. atfog6 reformjanak reszekent - a 
vasutasdg k625p- 6s hosszu thvu erdekeinek szem el& 
tarkisaval - az alabbi Hkomeves megallapodis megkoM- 
set hatitaro& el, arnelynek tartalmht az alabbiak szerint 
rogzitik ,,. 

1. MunkakiiriilmCnyek: 
A bevezetoben megfogalmazott, a munkakoriilmenyek 

javftbat celzo s&dCkot a Magyar ~llamvasutak Rt. 
folyamatosan es sulyosan serti. 
a.) A munkdtatb sajht maga altal is elismerten nern 

teljesiti a K-6806/3/1999. sz. Megallapodast, a mun- 
kavallalok munkakoriilmenyeinek javitba erdekeben 
1999. evben tervezett inMzkedQekrol. A Mozdony- 
vezetok Szakszervezetenek erdekeit kiilonosen 
sulyosan erinti a hivatkozott megallapodas 4. 
pontjanak megszegese. E tihgyban a 2000.6s a 2001. 
Cvi Vasuti ~ r d e k e ~ ~ e z t e t ~  T d c s  iilesen kesziilt 
emlekeztetok tanulshga szerint sorozatosan kerdessel 
fordultunk a Rt-hez, meiyekre az illeMkes 
vezerigazgato-helyettes halogato, megtevesztb, 
kelloen nern indokolt valaszokat adott. A MAV Rt. 
folyamatosan v~ltoz6 hivatkozbsal ugyan, de mind a 
mai napig, egyreszt nern kivrinja teljesiteni a fenti 
megallapodast, masreszt annak atutemezCs6r61, 
mbdosithshrol nern k i v h  tihgyalni. 

M h  megoldh nern lt!vt!n, a Mozdonyvezetb'k 
Szakszervezete arra kknyszeriil, hogy birbsdghoz, illetve 
az illetkkes munkavPdelmi hatdsdgokhoz forduljon. 
b.) A MAV Rt. a mozdonyvezetok tekinteteben 

folyamatosan 6s sulyosan serti az a.) pontban 
hivatkozott megallapodist is erintoen - az 1993. evi 
XCIII. tv. 24 . 8 a. pontjat, valamint a 33 . 4 (1) 
bekezdesit, azaz nern biztositja az egeszsCges, 
megfelelo homCrsekletii ivbvizet, illetve a tijrveny 
szerinti klimatikus viszonyokat. A a v  Rt. es a 
reprezentativ szakszervezetek a Kollektiv Szerzodes 
1B mellekletekent 2001. jiinius 14-en megallapodtak 
a meleg kornyezetben vigzett munkaval kapcsolatos 
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egeszsegvedelmi teendokrol. A hivatkozott KSZ A Hriromhes megdllapodth 2. s z  mellkkfetkben leirt 
melleklet, a vontatbi utazokra vonatkozi, e thrgyu 2002. jandrban vkgrehajtandd, bdremefksre vonalkozo' 
szabalyozitst, a szakagi megallapoditsok korkbe utalta. szabalyokat mddositani sziiksbges, egyrdszt azbrt, kogy 
A Mozdonyvezetok Szakszervezetenek tabbszori az abban foglalt bkrn8vekedbst alanyi jogon minden 
megkeresese ellenere a Gepeszeti Szakigazgatosig vasutas munkavallalo' megkaphassa, mhrkszt azkrt, 
mind a mai napig a tkgyalhstol ekirkozott. hogy fehet&skget teremtsiink a tovlibbi - a nemzet- 

c.) A MOSZ folyamatosan probalja a vezetoallhsokon gazdasagi bkrfejlodesnek is megfelelo" - bkremelbs 
meglCv6 munkakiiriilmen~ek ja~ittbht javaslatokkal, kgrehajtriscir~ 
megallapodas-tervezetekkel elosegiteni (Id. zajter- 
helesekkel, ICgkiirtokkel kapcsolatos megkeresesek), 
a MAV Rt. viszont - a Hhomeves megallapodas e 
thrgyu szabalyozbat figyelmen kiviil hagyva - 

rendszeresen erdektelen magatartist tanusit. 

2. 11. fejezet: a d~ Rt-nel foglalkoztatott munka- 
vallalok brutto atlagkeresetbek alakulasa a meg- 
allapodas iddszakiban 

A MAV Rt. az e fejezetben megfogalmazott, 6s a 2. sz. 
mellekletben kifejtett beremeleseket a megallapodas 
szovege szerint vegrehaj totta. 200 1. augusztusara 
azonban a nemzetgazdasag sstatisztikai mutatoi, igy az 
atlagber-emelkedesi indexek, valamint a kereset- 6s 
j6vedelemnovekedesi mutatok szerint a vasutas 
munkavdlalok hhtranyba keriiltek, igy jogos a szerzodes 
ezen pontjaval kapcsolatban erdekmulasrol beszelni. 

3. III. fejezet: EgyeztetCs a d~ Rt. atalakitasanak 
modjarol Cs iitemezbCr01, a munkavallalokat Crinto 
kerdbek tkmakoreiben 

A MAV Rt. vallaita, hogy az akkor Vasuti Reform- 
tanhcsnak nevezett, az atfog6 vasutreformot elokeszito 
testiiletbe, thmogatja a reprezentativ szakszervezetek 
egy-egy kCpviselojenek reszvetelet. A kormanyzati 
magatartis, 'az elfogadott koltsegvetesi torveny, illetve a 
t6nyleges intezkedesek bizonyitjak, hogy vasuti reform 
nern Ietezik. Mindezek mellett azonban folyik a vasut 
egyfajta atszervezCsenek elokeszitese, amelyet egy 
Reform Bizottsagnak nevezett testiilet keszit elo, amely 
velhetoen azonos a 2000-ben Reformtanacskent emlege- 
tett szerveziidessel, igy elegge atlatszb a azon 
hivatkozitsa, hogy azert nern vesznek reszt a reprezentativ 
szakszervezetek ebben a munkaban, mert a ket testiilet 

llyen esetekben kozos erdek kellene, hogy legyen a nern ugyanaz. Mindenesetre elmondhatjuk, hogy tetten 
megdlapodas ezen resztnek mddositba. A MAV Rt. erhetij itt is a MAV szerzijdesszegese, hiszen Fonagy 
vezetoinek elutasito magatartha miatt nehez raeionalisan miniszter rir a Mozdonyvezetok Szakszervezetenek 200 1. 
kozeliteni a problema megoldhahoz. januar 314 KiildottkozgyulCs~n meg egyertelmuen 

A fentiek mellett sem tekinthetiink el attol, hogy a megigerte, hogy az atalakitiis munkalataiba bevonjAk a 
HAromeves megdlapodas megszegesenek tekintsiik azt, szakszervezeti delegaltakat, am utana - tobbszari level- 
ahogyan a MV Rt. a bkremelesek sorhn a mozdonyveze- valthsunk ellenere is - modositotta allaspontjht, amit mi 
tokkel szemben e1jiu-t. A 2000.6vben a munkhltatbi jogkor- egyertelmiien a MAV menedzsmentjenek kozrehathsaval 
gyakorlok 2,s %-nyi alapb6remel6sr61 donthettek onAl1o- magyarkunk. 
an. A vontatiisi utazok ebb61 egysegesen 700 Fthb alapber- A MozdonyvezetGk Szakszervezete koveteli a meg- 
emelesben reszesiiltek, ami alig 1 %-nyi merteknek felel allapodas betartasat, Cs helyet kir delegaltja sclimara 
meg. 2001. evben az 1,375 %-os alapber-differencialasi a Reform Bizottsagban. 
lehetiisdgbol 0 Ftlho osszeget kaptak a mozdonyvezetak. 

A MAV Rt. a fenti alapberemelest nern indokolta, 4. IV. fejezet: FoglalkoztaMspolitika 
egyben kozvetve megskrtette a IS-68061611998. sz. 
megallapodb 2. pontjaban foglaltakat, azaz ,,hogy a 
szakmunkas, az utazo valamint a meghathrozo gepeszeti, 
es palyavasuti munkakorok relativ besorolbi helyzetenek 
a jelenleg hatitlyos 1611992. MHF. A. sz. utasitasban 
foglaltakhoz kepest javulnia kell". 

A Rt. Hkomeves megallapodast ertekelo anyaga 
a beremelkedessel kapcsolatban manipulalt statisztikai 
szhoka t  tartalmaz. A 2001. evi atlagberemelkedesi 
index szamithsakor a 2000. evi bhzist nern korrigalja a 4,4 
%-os 2000. januk I-ig visszamenoleges hatdyu, de 
2001. janukban vegrehajtott alapber-korrekcioval, illetve 
nern veszi figyelembe a 2000. februari sztrajk miatt ki 
nern fizetett alapber-tomeget. 

A vasutas munkavallalok foglalkoztatiis-biztonsag~rol 
nern csak az ebben a fejezetben hivatkozott K- 
971/1/2000. sz. megallapodas, hanem a mar emlitett, 
kiilonos fontossaggal biro bevezeto szakasz is szol. A 
Mozdonyvezetok Szakszervezete a mozdonyvezetok 
foglalkoztatas-biztonsagat befolyasolo kedvezotlen 
folyamatnak tekinti, hogy a MAV Rt. sorozatosan 
ellehetetleniti az eddigi, megillapodasokon nyugv6 
danteshozatali mechanimust. 
a.) A mozdonyvezetok kepzesevel kapcsolatban a 

munkaltato egyoldaluan megsziintette azt a tobbeves, 
eredmenyes egyeztetesi rendszert, amely soran a 
Gepeszeti Szakigazgatosag es a Mozdonyvezetok 
Szakszervezete a mindenkori teljesitmenyek 
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fuggvenydben Bllapodott meg a mozdonyvezeto 
gyakornokok felvetelerol es tanfolyami kepztdrol. 

b.) A MAV Rt. a hathlyos jogszabhlyok megsertesevel, 
azaz a 12/1984.(V1.27.) KM. sz. rendeletben foglaltak 
ellenere a Mozdonyvezetok Szakszervezetknek tiibb- 
sziiri tiltakodsa mellett, elinditotta az h. ,,sajat 
hasznalatu mozdonyvezetii" kepdst. 

c.) A megfelelo alapberek, illetve a vasuti Mrrendszer 
hiinya, es a nern atgondolt szemelyzet-fejlesztesi 
tervek miatt egyes regiokban ellehetetleniil a 
mozdonyvezetii gyakornokok a v - h o z  torten6 
felvetele. 

Szakszervezetunk csak megismktelni tudja, azt a 
MAV Rt-nek tobbszor atadott javaslatat, hogy a 
mozdonyvezetoi foglalkoztattis, kkpzks ks az ebbe a 
munkakorbe alkalmazott cijfelvkteles munkavcillaldk 
kapcsun, a felek trjenek vissza a hosszu tveken at 
sikeresen mukddo egyeztetksek megallapodtisok 
rendszerkhez 

5. V. fejezet: Szocialis kerdbek 
A felek 2000. mkcius 31-i hathidove1 vhllalthk egy 

olyan szocialis- joleti juttathsi 6s intizmenyi koncepcib 
kidolgoziisat, amely osszhangban van a munkav~llalok 
igenyeivel, es a tksasag atfogo reformja dtal meghath- 
rozott lehetosegekkel. A koncepcio sem a fenti hathrid6re, 
sem a mai napig nern kCszult el. Bhr a megrillapodas 
szdvege kozos munkat feltetelez, az eredrnenytelensegert 
egykrtelmiien a d V  Rt. a felelos, hiszen tobb mint 
hhromnegyed eve a munkaltat6 szakitotta meg a szakertoi 
egyeztetesek menetet, es &ta. a kerdes semmilyen 
formaban nern kerult az alairo felek szakertoi, vezetoi elC. 
Ezen ido alatt a MAV Rt. egyoldaluan, kiilso ceget bizott 
meg a szocialis- joleti rendszer ertekelesevel, illetve az 
annak atalakitasat celzo javaslatsor kidolgoz~saval, 
melyrol a szakszervezeteket nern thjekoztatta. Infor- 
macioink szerint a munkaltato nyomast gyakorol az 
uzemi tanacsokra, illetve a Kozponti uzemi Tanacsra, a 
vasutas udiilok elidegenitese, illetve mas szervezeti 
formaban torteno muktkltetese celjabol. 

A MOSZ allhpontja szerint elengedhetetlen a 
szocidis- jblkti rendszer iitalakitrisrfrdl szbld szakkrtoi 
targyalhok felujitha, b az iij rendszerr67 tortkno 
megcillapodh legkksobb 2002. jcinius 30-ig. 

6. VI. fejezet: A Kollektiv Szerz6des megkiitese 6s 
sziikseg szerinti modositasa 
A Kollektiv Szerzijdes modositisa titrgyaban a Vasuti 
~rdekegyezteto Tanacs 2001. evi iilesein, a MAV Rt. 
reszdrol alacsony hatekonysag.gh, kovetkezetlen tArgyalas- 
vitelt tapasztaltunk. A Munka Torvenykonyvenek 
modositasat kovetoen, a Kollektiv Szerzodest nern 
sikeriilt aval  osszehangolni, mert a munkhltato a munka- 

vallalokra vonatkoz6 pozitiv torvenyi valtoztatiisokat 
tagadja, illetve annak KSZ-be torten6 atvezeteset 
megakadalyozza. Semmisse teve mindezzel Fonagy 
miniszter ur, a vasutas munkavallalokhoz irt levelenek 
tartalmht. 

Szakszervezetiink ragaszkodik az Mt, munkavallalb- 
kat kedvezoen krinto hj rendelkezkseinek Kollektiv 
Szerzodksbe tBrtkno emeliskhez, igy kiiliinosen a rend- 
kivuli munkavkgzks @ szabtilyainak dtvktele'hez 

7. V11. fejezet: A munkaiigyi kapcsolatok rendszere, 
a munkabeke megiidse 

A Mozdonyvezetok Szakszervezete 140/2000. sz, 
2000. szeptember 15-611 kelt, a Hiromeves megallapodas 
idoarhyos teljesitbenek ertekeledrol sA1o dokumen- 
tumaban a munkaiigyi kapcsolatokat ugy Crtekelte, hogy 
azok soha nern tapasztalt melypontra siillyedtek. 
Tevedtiink. A MAV Rt-nek 6s szemelyesen a thrsadalmi 
6s munkaiigyi kapcsolatok vez~rigazgatohelyettesenek 
kosziinhetoen, az erdekegyeztetks folyamatiban sikerult 
minden addigi szinvonalat alulmulni. A munkaiigyi 
kapcsolatok sokfele jelziivel illethetok, de az Europai 
Unid normainak megfelelonek semmikepp nern 
nevezhetok. A VET eredmenyessege nulla, a hangulata 
kritikan aluli. Egyes tkgyalopartnerek targyalhsi 
magatartisa hiszterikus. 

Elengedhetetleniil szukskges a munkaugyi 
kapcsolatok hjragondolisa, mert a jelen helyzetben 
csakb a konjliktusok biztos kialakukisa vdrhatb, illetve 
az, hogy ezek mkrtkke rovid i&n belid atle'pi a felek 
tiiiBkipesskgknek kiiszobkL 

8. Besorolasi- 6s bertarifa rendszer(ek) 
A MAV Rt. besorolasi es bertarifa rendszerenek 

kerdese onall6 Crtkkelest igenyel. A felek kotelezettseget 
vallaltak arra, hogy 2000. szeptember 30-ig kozosen 
megallapodnak egy, 2001. januar 1 -to1 bevezetendo 
tarifarendszerriil. A megallapodas teljesitese meghiusult. 
A megallapodb megkotedre iranyulo szakertoi 
thrgyalasok mintegy fel eve megszakadtak. A reprezen- 
tativ szakszervezetek megjeloltek, azt a mintegy 6t 
hangsulyos rendezo elvet, melyek elfogadasa eseten 
megillapodb-kiizeli helyzet alakulhatna ki. A h V  Rt. 
vezetkse ezeket, ismereteink szerint, elutasitotta. A a V  
Rt. illaspontjaban osszemosodnak az alapber, a 
teljesitmenyber, a teljesitmenyfuggo jutalom es az egyeb 
jutalom fogalmai. ~ v e k  bta nern tirgyal a munkaltat6 a 
MAV Rt-nel bevezetendo atfogo teljesitminy-edkelesi 
es osztonzksi rendszerekrol, valamint azok bevezeteseral. 
A menedzsment a ,,szocialista" rendszerben megszokott, 
szubjektiv, ,jovedelem-osztogatiist" favorizhlja, Id. az 
alapberek 2000. es 2001. evi indokolas nelkiili 
differencialasa. 
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A Mozdonyvezetok Szakszervezet&nek alkispontja szerint fel kell ujitani a bbrrendszer szakirtoi tdrgyalhait, 
kiilonBsfigyelemme1 a Mozdonyvezetok Szakszervezetdnek mar emlitett I40/2000. sz  dokumentumaban, e trirgyban 
leirt allhpontjara 

A Mozdonyvezet6k Szakszervezetenek KiildottkozgyiilCse a fenti CrtCkelest 2001. augusztus 29-i iilesen 
egyhangulag elfogadta. A testiilet ugy itelte meg, hogy elengedhetetlen a d~ Rt. altal nem teljesitett 
megallapodasok tovabbi sorsarol folyd targyalasok megkezdbe, valamint a bekavetkezett erdekmulas miatt a 
2002. Cvi beremelesre vonatkozo szabalyok ujragondolhsa. 

A Mozdonyvezetok Szakszervezete az e targyban lefolytatott targyalasok zaros hataridon beliili 
eredmenyessCgCtol teszi fuggovi a HaromCves megallapodhs tovabbi hatalyban tartbat. 

Budapest, 200 1.08.29. 
Mozdonyvezetijk Szakszervezete 

Apavari Jbzsef 
iigyvezeto alelnbk 

Tisztelt SzerkesztosCg! 
A Mozdonyvezetok Lapja 2001. evi 7- 8. sdmaban jelent meg Veres Gyozo tollinal egy ,,KarcolatL', amelyben az 

ablakrnosb gyonybreir61 i s  keptelens6geirol ir. hbiinak egy resdre - amely munkakorombe vhg -- szeretnek most 
reflekthlni. Veres Gydzii betuhiven idezi az E 101 sz. Utasitb megkiizelitesi tiivolsigra vonatkozi, pontjait (2.3.8.), 
valamint a kezelo szemelyzetre vonatkoz6 definiciot (2.2.6.); azonban az Bltala levont kovetkeztetksek nern 
helytill6ak: Az E 101 sz. Utasith szerinti kezelb szemelyzet nem atto1 ,,kezelW, hogy villamosiizemi munkat vegez. 
A csoportba sorolas alapja a letett alapvizsga; a kiilbnbad ,,-szemelyzetek" szhmtira m b  6s mas a rajuk C~enyes  
megkozelitesi thvolsag. A villamos mozdonyvezetijk - kikepdsiik folythn - a hatosagi vizsga pillanathtol fogva kezelo 
szemelyzetnek minosiilnek, 6s ed r t  megbizhatbak villamosiizerni munka vegzesevel. 

(Ellenkezii ertelmezQben - Veres Gyoz6 e ~ e l e s e  alapjhn igy is tunhetne - bbkit elokepzettseg nClkiil odakiild- 
hetnenk egy szakasmlohoz, megbizhatnhk a kapcsolk elvegzddvel - attol valna kezelo szemelyzette?) 

A cikk gondolatmenetkt folytatva: 
A peldakent felemlitett V 43 sorozatu mozdonyok legnagyobb magassaga - az aramszeda tatttjporcelanjinak 

tetejeig merve - 4540 mm (fods:  Lovas-Mezei-Zadori: Villamos rnozdonyvezet6k Zsebkbnyve, Bp. 1986. ). Ebbol 
vonjuk le 1) a tartoporceliin magasshgat, 2) a sdlv6do fdlbtti homloklemez magassagat. Ez (meres nelkiil) koriilbeliil 
840 mm -t tesz ki. Tehat a sdlvid6k tetejdnek kbriilbeliili magasdga 3740 mm, a sinkoronatol merve. A munkavezetek 
nevleges magasdga szinten a sinkoronatol merve 6000 rnm (ennel altalaban magasabb). Egyszeru kivonbsal 
megiillapithato, hogy az ablaktisztithst vegzo mozdonyvezet6 kb. 2260 mm-re, azaz 2,26 meternyire kiizeliti meg a 
munkavezeteket (felgve, hogy nem meriil bele annyira a sikalkba, hogy a homloklemez is fenyesre csiszolja). Ez a 
thvolshg (dizel-mozdonyvezetak figyelem!) mind a kezelo -, mind az iizemi szemelyzet szimhra megfelelo es a felso 
vezetkk megkbzelitesenek szempontjabol biztonshgos. 

Kedves Gyozo, kedves Kollegik! 
Fenti eszmefuttatiissal semmikdppen nem az volt a celom, hogy esetlegesen balesetvesdlyes muokat propagaljak. 

Amit el szeretnek erni, az csak annyi, hogy tudjatok ertelmeni az utasitbt, Q adott esetben ne keveredjetek parttalan, 
ertelmetlen vitaba. Tudom, az E 101-es nyelvezete nehezen ertheto, teminologiitja sziigesen eltQ a tobbi MAV 
utasitistol. Edr t  kerlek mindannyiotokat, ha van olyan pontja, amelynek ertelmezBsevel gondjaitok vannak, 
forduljatok a hozzhtok legkbzelebbi VVF oktatotisztjdhez bizalommal, vagy kbzvetleniil hozdm. 

Sok sikert 6s balesetmentes szolghlatot kivhok minden KollegSulak: 

Monastary Miklos 
oktat6tiszt Villamos VonalfonbksCg 

Tatabhnya 02+57-14 
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2001. novernbereben esedekes a MAV Rt. 
teruleten az Uzernitandcs-vhlasztds, de egyben a 
rnunkavedelrni k6pviseldk kivalasztasa is. Az eldzetes 
inforrnaci6k szerint egyetertes alakult ki a MAV Rt, a 
harorn reprezentativ szakszervezet es a Kozponti 
Uzemi Tanacs kiiziitt abban a tekintetben, hogy harorn 
valasztasi napon keresztijl voksolhatnak a rnunka- 
vBlla16k, rnegpedig novernber 27., 28., 2941. 

Az 2001. junius 1-6n hatalyba lepett Munkatbrveny- 
konyvi rnbdositasok nern drintik az UT v~laszthsok 
eljarasi rendjet. Egy ponton az OT jogositvanyok 
bdvit6serdl rendelkezik a ttirveny, mely szerint 
jogosultak ellendrizni a rnunkahelyi diszkrimin8cio 
elleni szabalyok maradektalan betartasat. 

1. 
Eddig hhrornszor voltak ilyen v~laszthsok a MAV 

Rt-riel, 1993, 1995 es 1998-ban. Az els6 k6t valasz- 
tAsn81 a szakszervezeti agazati vagyon hasznalati 
joganak, illetve tulajdonjoganak megosztasara voltak 
hathssal a valaszthsi eredrnenyek. Ennek kaszBn- 
hetden hllapodott meg a MOSZ a VSZ-szel, rnelynek 
eredmknyekent - anyagi kiegbzitessel - rnegvalosi- 
tdsra keriilt a mozdonyvezetdk sz6khdzhnak felepitese. 

Mindherom valasztason az volt az alapvetd &I, 
hogy a MOSZ jelljltekre leadott szavazatok aranya 
rneghaladja a 10 %-ot. BBr a MunkatowBnykbnyv6ben 
jogilag biztositottuk a MOSZ szakmai reprezen- 
tativithsat, azert nagyon fontos, hogy a mozdony- 
vezetd kollegak 6s a t6bbi vasutas rkszerdl milyen 
tarnogatast tud rnagB6nak szakszervezetunk. 

Ebbdl termeszetesen kiolvashatb a korabbi vhlasz- 
tasokon is kepviselt torekvesunk, hogy az Ijzerni 
tanacsokban a lehetd legteljesebb szakszewezeti 
befolyast kell 6nrknyesiteni. 

111. 
Valasztasi &ljaink rnegvalosithsa 6rdekeben rneg 

kell hathrozni a MOSZ feladatait, es ehhez h o d  kell 
rendelni az eszkaztiket. Legfontosabb, hogy a dtintden 
oktbberre 6s novernberre tervezett mozdonyvezetdi 
fbrurnokon rnegadjuk a MOSZ jeldltjeinek azt a 
tamogatast, arnely segitheti dket az eredrnenyes 
szereplesben. Ezek a forurnok terrnkszetesen nern 
n6lkulozhetik az uzerni tanlcsok onert&keles6t, 6s be- 
sz&rnolbikat az CSket rnegvalaszt6 mozdonyvezetd 
kollegak fele. 

Mozdonyvezetdk Lapja: a rnostani osszevont 
lapban figyelemfelhivd cikket kozlunk a valasztasokrdl, 
de a szeptemberi, oktdberi, novernberi szhrnokban 
folyamatosan kozoljuk a valasztasok jogi hattereve1 
kapcsolatos informaciokat, felkeszul6s allasat, a 
forumok tapasztalatait, valamint a rnegalakult 
Koordinaci6s Bizottsag felhivasait, javaslatait. 

A hetfdi Hirlevelekben az eldzd iddszak valasz- 
tasokkal kapcsolatos aktualitasait, 6s a kdvetkezd idd- 
szak tennivaloit jelentetjuk meg. 

Szuksbg van - mint rninden valasztaskor - propa- 
gandaanyagokra is. Ennek legkifejezdbb formaja a 
valasztasi plakat, rnelyen tudjuk hasznositani a 
korabbi valasztasok jelmondatait, jelszavait, term&- 
szetesen ujakkal kiegeszitve. 

VAlasztAsi eredmenyeink N. 
1993 1995 1998 A mun kdltatb 6s a szakszervezetek kt2pviseldibdl 

11,18 % 10,85 % 13,9 % bsszea116 Koordin~cros Bizottsag harnarosan rneg- 
kezdi rnunkajat, melyben llles JBnos teruleti ugyvivd a 

FigyelmeztetB jell bogy rnig 1995-hen kozel 80 %- KUT jelenlegi elnoke - (miutan nern indul a valaoztas- 
os volt a r6szv6teli ardny a MAV Rt-n belul, addig 

okon) kepviseli a MOSZ-t.) Az Ugyvivd Bizottsag 
1998-ban ez visszaesett 64 %-ra. legutdbbi ulesen egyhangulag dontatt a testulet az 6 

II. 
Most kezdtuk meg a felk6szul6st a 4. Uzernitanhcs- 

vAlaszt4sokra, rnelyekkel egyutt celszerii lebonyolitani 
a rnunkavedelrni kepviseldk jeldl6set is. A MOSZ alap- 
vet6 dl ja,  hogy mine1 nagyobb szazal6kos tarnoga- 
tottshgot szereuenek jelaltjeink, torekedni kell arra is, 
hogy a gep6szeti fdndks6geken 6s egydgeken beliil 
rninden uzerni tanacsban legyen kepviseletunk. 

Kulon egyeztetes tArgyAt kepezi, hogy a MAV Rt. 
Kozponti Uzerni TanacsAn belul egynel tdbb kepviseldje 
legyen a rnozdonyvezetdknek. Feltehetdleg a rnhsik k6t 
reprezentativ szakszervezetnek egy ponton azonos 
lehet az 6rdeke a mibnkkel, megpedig abban, hogy a 
nern szakszewezeti tarnogatottsagot bird ugynevezett 
fuggetlen jeldltek szerna 6s a rajuk leadott szavazati 
dsszesseg ne navekedjek, hanern inkabb csbkkenjen. 

szernelyet illetden azzal, hogy megadjuk azt a rnunka- 
jogi segitseget, arnely a vitBs esetekndl szinte rninden 
valasztaskor nelkiilozhetetlen. A masik k6t reprezen- 
tativ szakszervezettel a KUT rnegalakitds&val kap- 
csolatban a szokasos egyezteteseket le kell folytatni. 
Erdernes rnegjegyezni, hogy a VDSZSZ altal korabban 
bejelentett szepternberi fuzio a VSZ-szel term&- 
szetesen elrnarad, igy nern 911 rnodjukban olyan vdlasz- 
thsi strategiat kialakitani, rnelynek az lett volna a &lja, 
hogy a mozdonyvezetdk tarnogatottszigat leszoritsak. 
llyen kdrulmenyek kdztStt a Mozdonyvezetdk Szakszer- 
vezetknek eddigi munkaja, hitelessege, szakertelrne 
hatekonyan segiti a jeloltek tarnogatottsdgat 6s az 
eredrnenyes vAlasztdsok IebonyolitasAt. 
(Mewgyalta az Ogyviv6 Bizottsag, 2001. augusztus 8-an. 

DI: Borsik Janos iigyvezeto alelnok 
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OZEMITANACS V A L A S Z T A S O K  2001.  

Az csedPkcs uzemi (kijzalkalmazotti) t anks  vilasztbok segitbe cCljab61 kozrcadjuk a hatalyos MunkatiirvOny- 
kijnyv eldirrisait, ItiegOszitOsekkel. 

Vhlaszto 
Az iizi~r~zitrrnrics tagjdnak vhlasztcislira mindi~rz - a 

~nunkriltatdvrrl ~nu~zkavizu~ybatz dlld - munkavdllald 
jugusult (Mt. 47. 9' ( 1 )  bck.). 

Valasztbjogosultdggal rendelkczik az a munka- 
villa16 is, akit egyCbkCnt munkavOgzPsi kotelezettsCg 
nem tcrhel: 
- fizctCs nClltuli szabadsigon IkB, 
- sorkatonai szolgAlatrit toltb, 
- keresBlti.ptelcn. 

De nem rendelkezik vAlaszt6jogosultsa~~l a meg- 
bizis alapjan munkat vCgzB, vagy a polg,iri szolgilatos. 

Anna1 a munkaltat6nA1, ahol tobb uzemi tanacs 
megvalasztasara keriil sor, ott a munkav~llal6 csak 
annak a tanacsnak, vagy megbizottnak a vAlaszdsaban 
vehet rCszt, amelyet, illetve akit annAl a szervezeti 
egysCgni.1 vilasztanak, ah01 bt foglalkoztatj8k. 

~zcr~~itrrrzdcs ta& az ri cselckvokLI'pes ntunkavhllald 
vhlaszthato', aki legalibb hat hdnapja a rnunkhltatcival 
nzunkaviswnyban ill. (Mt. 46.E (1 )  bck.). 

N e ~ n  vdlaszthat~5 iizc~ni tanacs taggd az, aki 
nzunkhltatcii jogokat gyakorul, aki a munkhltatd, illetvc n 
tnurtkhltntci vczetbjbrek &zcli kuzzhtartowja (Mt. 139. 9 
(2) bck.), tuvhbbd, aki a vdlaszthsi biznttshg tagja. 

A tiirvCny kizdrja annak a munkavallal6nak az uzemi 
tanicsi tagsagit, aki alapvetd 6s ICnyeges munkaltatoi 
jogokat gyakorol, ilyennek minbsul: 
- a munkaviszony ICtesitCse 6s megszuntetese, 
- jogkovetkezmOnyek alkalmazasa, a munkaviszonyb61 

szarmaz6 kotelezettsPgelc vetkes megszegese esetCn, 
valamint 

- a kartOritOsi felelBssOg megillapitbara vonatkozo 
jogosul tsag. 
A vAlasztisi bizottsag tagja sem vAlaszthat6 meg az 

iizemi tanics tagjanak, mert a valasztas PrvOnyessegOnek 
egyik garancihja, hogy a jeloltlistiira csak olyan 
szemOlyek kcriiljenek, akiket egyrkszt szabAlyszeriien 
jeloltek, masrOszt megfelelnek a valaszthatcisagi 
feltOtelcknck. 

A r~zur~kriltatriitci[ kL'pvisclettc1 rendclkezoZO szakszervezet 
tagjrri hzu l  iinrillhin dllitlznt jcloltct. 

Ji~liilti~t Allitltrrt a vil~rsztrtsra jogusult nrunkrrvhllaldk 
1qyMDb tiz .szrizalLkrr, v a g  legalabb iitve~r, vdlaszthsra 
jugosult rrwi~krrv~llrrlo' is. 

A jclolist a tdnroptb rnurzhvullaldk aldirrisdval 6-a'sba 
kell fuglalni, is el kell juttatni a vhlasztcisi bizuttsdghoz 
(Mt. 49. § (3 )  bek.). 

A torvOny alapjhn diintden a szakszervezetek 
jogosultak jelolteket Allitani, hiszen a v.ilasztasokon 
megszcrzett timogatasnak diint6 szercpc van a rep- 
rezentativitas megallapit6sdban. 

Riztositani kell azonban a ncm szervczctt munka- 
v611a16k szimara azt a IehetBsCgct, hogy Bk is dllithas- 
sanak jel6lteltet. Ezen a ponton nagy szuksOg van a 
koriiltekintCsre, hiszen a munkbltat6 itt eshet kisCrtCs- 
be, hogy a befolyisival visszaCljen. 

A munkiltat6 r6szlegkn81 tartott uzemitanAcsi 
valasztasndl ncm illithat6 jcliiltkknt olyan munka- 
valla16, aki nem az Orintett szervezeti egyskg dolgoz6ja 
(Legfelsbbb Bir6sag 111 999. M JE jogegysegi hatQrozat). 

b n r i  tartlicsut k l l  vlilasztani I I ~ ~ I Z ~ L ' M  ulyaiz munkril- 
tatdnhl, illetve a ~nunkhltato' nrinden olyrrrz iindlld 
telcphclyh (rbszli~itzLl), ah01 n munkrrvdllaldk litszdnza az 
otvcn fot meghalrmja (Mt. 43. § ( I )  bck.). 

Amennyiben ilyen lielyen nem v~lasztanak iizemi 
tanacsot, a munkavallal6k elesnek rCszvOteli jogaik 
gyakorlasat61. 

A munk~ltat6hoz ilycn esetben jogkiivetkezmkny 
(szankci6) nem fiizddik, de ahkoz igen, ha a munIt.iltat6 
akadhlyozza meg a vhlasztast. 

Uzcrtzi ntegbizuttat artizril rr nzu~tkhltrrtcirzd, illi~tvc a 
murtkdltrrtd olynrr uncillo' ti>li~pltrlyhz (r-kszlegkrtil) kc11 
va'lasztani, ah01 a ~nunknvdllaldk lktszdma ci'tvcnegy f61tA 
kevesebb, dc a tizcnot f5t rni~1zalarljrr (Mt. 43. 9' (2) bek.). 

A rnunkhltatb o~dlld t i~1~~7hc~~kz  (rkszligknll) csak ~rkkor 
kell iizcnri tcmricsot, illi~tv~' iizr~rri ~~ugbizottnt vcilasztarzi, ha n 
65. §-ban meghatciruwtt iizc~tli tcrrtdcsi jogo.sitvtirtyi~kknI kzp- 
mlatos nzurzkriltatdi jopk a t  iincillo' tclcplz~.ly (I-kszleg vezetdjit 
rksdcn, vagy cgkszbrn migillctik (Mt. 43. § (3) bipk). 

A kotelezd valasztis feltCtcle az egyskg on6llo 
vezetese, jol meghatarozhat6 b elkul61iulb onall6 
feladatkore. 

Az on6116 telcphely (reszleg) vonatkozrisaban nem 
kizarolagos szempont a fizikai elkulijniiltsOg, hiszen 
tobb, kulijn telephelyen miikodd rtszleg is kkpezhet 
egyseget, de az azonos telephelyen is miikodhetnek 
onill6 egysegek a valasztasok szempontjAbo1. 

Szakszervezeti jogositvhyok 
A szakszervezet kepviseldi: 
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- r6szt velietnek a vdlas~tdsi bizottsdgban. 
A szakszervezct: 

- iinillban Allithat jcliiltet, 
- egycztctii trirgyalist kczdcm0nyc~liet, - birbsdglioz 

Fordulhat, 
- kicsd tanacstag (sz~ks~ervezeti jeldl6sfi) hcly6rc p6t- 

tagot ltuldhet. 
H A  A iiruirXriltntrjirliI iizevizi tnlzlic~ rzirzcs, a vcilnsztksi 

l~izottsrigot n ilzunklilttrt6izriI kkpvisclettel rcndrlkezd 
szrrkszi~rvtzctek, ille~tvc. rr 11riiz szcri7czctt niunknvlillrrldX. k&- 
viseliiil~iil k l l  i~zi~nlnkftnizi (Mt ,  49.  j ( 2 )  bck. j. 

A jcliilk~s L? n t~hltrsztcis li71~oryolitdsdr-cr nz iizcrrlr tnncics, 
tr v~lrrsztrhrn jogosult iizunknvcill~lo'k h?ziil - k@sob/) n 
r?rillrsztri\t ~zvolr 1tL:ttc~l nzigc~l0"zdi~iz vtiltuztrisi Dizotts/igohrrt 
nlirkit. A i,~~rirlililtrittiiiril Xr'pvisrlettel reriklkzii szrrkzcr- 
v~zrte4 kL:yr)iscIcj.i rL:.~zt vrlzt~trzck A vrilrrsztksi bimttslig 
t~~vL:Eri~ryisr~L:I~i~~z (Mt .  49. ,9' ( 1 )  Dck.). 

A nrnnkfiltrr trirrlil kk~~visrl~~ttel  rt'itticlki~zo ~znhzi~rvczct 
ifrztilkftrn rillithot jilliiltilt (Mt .  49. 9 (3) bck.). 

H A  A jrlo1i5,sa~l, f i  vcilaszttis IcDoiyolitriskval, v n g  
i9nrdrirl:rtyh~~~1 h t ~ ~ c s o l n t f i ~ ~ ~  vita iiti~riil 31, dt ~r(iporz bi~liil 
cgy~~zti~tL:~st l~llz~t krzrIcrirkryczrii. AZ egeztetks kLzderirL'rtyi~- 
zL'sCri1 I I  iituiik~vkllnlb, a i~rurzkriltrzth, a rnunk&lt(ztcirrril 
kkpvisclettel rilitdclhzd szakszcrvczet, ks a vcilasztrisi 
1)izottsri~' jogusult. AZ eypitzt~*tt:S sorcin a vcilasztrisi bizottscig, 
ks ( I  rnunliri1tntcinAl X;L/)visi~lcttel rcrtilrlk~~ai . s ~ ~ z e r v e z e t ~ ' k  
ift iznpun bcliil X-o'zii.rcn hnttirozrtnk. A hatn'rozat ell~*/z, illetve 
trz ikycztet6.s crerlink~tytrleizskge esetitz c 9' szerirtt, az 
cgyrztcti~.rri~ jogos~~ltnk ijt napon beliil DirdskgI~oz 
firrlullzrrtrrnk. A birriskg tizenot nrrpoir Dcliil, nernpercs 
cljrirti.sbnii kntriroz (Mt .  5 4 .  $1. 

A Munkatdrv6nylt61iyv PrtclmPben ( 1  99.6 (1 ) bck.) 
a munkavdllalb, a szaks~ervezet, illetve az uzemi tanacs, 
a munkaviszonybol szirmazd igknyek PrvPnyesitPse 
Crdekk1)cn munltaugyi jogvitdt Itezdcmenyezhet. 

A bir6sagokr61 sz6l6 1972. Pvi IV. tv. 23. $ (1) 
I>eltc~dbe szerint a munkn~gyi jogvitsban benyujtott 

kirL:.sh.c, d t  rirrpoiz l)17liil ri~ittt~~1kizLsrc bocsrftott (rri(rtrri 
nlnpjliiz A vcilrsztlisi bizottstig lillnpitjn mig ks tipszi kozuf 
(Mt .  47. 8 ( 2 )  bl~k.). 

A vcilasztlist A riiurzkriltntci mirzcic.it ti~I~;nhclyL~t li~hetiileg 
nmrzos iriiipontbnrr kc11 tnrknzi (Mt .  48. 9' (2) brk.). 

A inuizkriltat61urk biztositrrrriti hN rrrlirnk lc~krtdskgkt, 
hogy crz iizeiai tnrzlics rrz riltnkn sziiksifgi~s~tck ttrrtott irtfor- 
~~trici~ihtrt,~fcllzivlisuhrrt, t~(ricrnzint rr tcvkki~yskgkvcl hrpcsnltr- 
to.\ ritlntohnt tr rilurlkriltrrt(~rtt?l szi~kriso.~, ivrgy irziis ini~x7fi~li~ld 
r~zdrbir kiizzi t~~1r~:s.s~~ ( M t .  62. ( I  ) lick.). 

Ez ;IL clijirlis legnlil>b kCt al:ipvetii szcmpontb61 
fontos. Eh~rCs~ t ,  aL uzc~ii~t;~~iiics vlilas~ti~lival kapcsola- 
tos kiizlCsek, fclliivrisok litji.i.,Ctctelc, mlisrbzt, at, iizcmi 
tan6cs tedkenys6g6rii1, i1iform5ci6lt Itdzrcatihsa miatt. 
Az iizcmi tanhcsok czcn jogosultsriginal gyakorlrisrit a 
munkil tat6 11c1-n akadrilyo~hat ja. 

A 1ru4nktiltrrtb biztositin nz iizrrrri tniilic,~ v(iln,sztri.sliitnk, 
illc~tr~i~ ~iriiX-ii~lC:.sL:~r~k iiiriokolt, L:,s ~ztik.s~~i~.s kiilt~l:~rcit. Enrzi;l. 
1nL:rtL:Xi:t n murrkriltntri 6.7 trz iizcnri ttrrtlir-s kiizci'scn cillc~pitln 
ntcg. V i t ~  csctkrz egvezt~ti<srt~>k vrrit h ~ ! y ~ '  (Mt .  63. 9). 

A ~Alasztdsokltal, 6s nyilvdnval6:ui a miikiid6sscl 
kapcsolatos kdlts6gckct a tiirvk~iy rendclltc~6se szerint a 
rnunkdltat6nak kell visclnie. Az indokoltsrig 6s a 
szuItsPgess@g azonba~i hathrokat szab a fclck st,hmhra. 

Az c tirgyban fclmcriil6 vita csctcn azonban nem a 
szokasos cljirisban, 6s ncm a mu~iknugyi bir6sdghoz 
ltcll fordulni, lianem d0ntijbil;iskoddsnrtk van lielye. 

A rtiirztiibirti rljrirtisn X-iitclezo" ... A 63. 4-snl, A ~tzirtbk 
tekirztrt6.hcn, ... febizcriilt vitlik tdirztrtfiar (Mt .  197. $ j. 

A diintdbiraskod6s I61iyege, liogy a mcghozott 
dor~tes a fclek sz6mrira kijtclezd erijvd bir mPg altkor is, 
ha liianyzik a kijlcsiinds alAvetPsi nyilatkozat. A dontB- 
birb tev6kenysCge nem azonos a ItiizvvetitA munkajival, 
hiszen ut6bbi m&g It6r9sre sem 11o~liat dontest, 
liataro~atot. 

A munkiiltatora vonatkozo tiltas 
ltcrcsctct a munliaiigyi birbdg biralja el. A t~rilasztAsi biwttsrig ~~zurtkijribni~ tr riruiikriltt~td nern 

Hrr nz uzc2ini tn11n'c.s tagjdnak n megbizntcisa incgszunik, lrchct rL~zt, nzt itern b~jo&ri.so~ltntjcrzntjn (Mt .  49. 9 ( 1 )  bek.) 
n kiesu tag heCykre crz iizemi taricicsba, n ~itepklnsztntt A tiltas rendkiviili jclcnt6sPgcl bir, hiszen mdr a 
phttngok kiiziil, riz~~gfi.klu szliinbrrn iizcriii tancicsttrgot kull jeloltek kivalasztasdnak id6sztk:iban elejPt akarja veruii, 
brlrivizi (Mt .  5 5 / A  $ ( I )  bck.). h o g  a munkaltato - kiliasznalva gazciadgi cr(ifijl611yPt 

Az ( I )  birk. szer-inti kic:so tag ~ I ' & L F T C  nniiak (I  sznk~zcr- - beJesz6lion, manipul5li:t a ieliil tillitris t. 
vczi~tnch rr lcgtdbb sznvnzrrtot mugsziIrzctt pbttagjlit kell 
bhivizi, crmzrlyrzL.k rr kicsd iizcrizi tanlicstng a tagin volt (Mt .  

A mut1kliltat6 ltiiteles: 
- a vrilas/tOk h vdlaszthat6lt nkvjebyz6kPt elkbsziteni, 
- bi~tositctni :I vdlns~tlisok egyidejuskgkt, 
- biztositani a/. informlici6k Itdzreadlisat, 
- fctle~ni a val;~sttris liiilts6geit, 
- dij~~tiihirriskodjsunk alivetni magit. 

A wilrrszttism logosult, vtrlrrrrrint rr r~tilcrsztl~crtci munkfr- 
r~rillrrlrik jr&vz~:kL:t tr rriunhtiltrrtciri~k ti i~tilrr.sztlis~ 1)iwttsrig 

. . 
Vdasztiisi biz0 ttsag 

A vilasztrisi bizottsig az u~emitanics  vrilas~tlisok 
Icgfontosabb testulcte nL cldkCszit~sscl, n Icbo~lyolitris- 
sal, a vitikkaI kapcsolatba~~ Iculijnijs fclliatalniazottslig- 
gal bir. 

A jiplii16.1'~ Ls n r)rilnsztris lchor~yolithsrircr crz irzrriri trin/ir:v 
rr vrilasztcisrrr jogo~ult 1iz1111h1r vhllr~lbk kijZiil - I~~kL~iiDb (1 

vlilri.sztlist rtynlc hdte~l ii~ip~lGzcYi'~z vlilrrsztri~r bizotts(igot 
nlnkit (Mt .  4 9 .  Q ( I )  Dr4.). 

A v:ilas/trisi bi~otts5got nL uzcmi tank-s hozza letre, 
tngjainak csalc cpctlcn ;1lapHt6tcllcl kcll rcndcllcezni- 
uk; rcndelkez~cnck vrilas~tcii jogosultsigg~l. A bizottsig 
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munkbjritxul nem vel~et r6s~t a munltriltato, a testiilet 
tagjai ncm lchctnck jelijltek. A torv&~y nern irja eld, 
hogy hhny tagbOl6lljon a valasztasi bizottsig, de nern is  
rendclkc~ik I6tsz;imkorlAtoz;isr61. 

A vcilrrsztci.si bizuttsrig rr vcilnszthst t1zc~l6w~~~1l'n ligrrlcibb 
hcirurrl hkttcl iisszc.rillitjn 6s kii~~e'tcszi A jcldtck listcijcit. A 
jcloltck irrisbnrr ryil~rthoznnk n je1olk.s c!fi~garlci~arbl (Mt .  
49. 9 (5) bck.). 

A jt71iiltlisttr riX-XcIr tclzctci kuzzr', lzn n jcliiltrillitris h.vr'ryc.v 
volt. A jeliiltrillitris hvk~ycsrtck akkor tckirrthct4, hn n 
jeliiltck szri~na lt~rilribb rrz iizc~rzi tr~~zricsba vriln~ztlzntd tnguk 
szrir~zhrzak nzcgfilcl. 

E ~ V ~ I I ~ ~ ~ L I ~ J I I  j~lolr'.s ~:~ctkrt 12 jrlulthllitrisi i d i s z rh t  rtrcg 
kc11 hu.ss~rrbbitnni (Mt .  49. 9 (6)  bck.). 

A hatrilyos tijrvcny szerinti feladatok 6s jogosit- 
vanyokt alapjan Idtliatci, hogy a vdlasztisok el6kkszit- 
kstbell Os Icfolytatrisdban a vilasztrisi bizottsagk a 

f6szerep. A vilaszt8si bizottsrig: 
- mcghat,irozza a jclBlt,illitis hataridejk, 
- ki jeli j l i  a vrilasztis napjdt, vagy napjait (6rdtoI 

6rriig) , 
- gondoskociik a jelijlks 6s n v$laszt:is torvCnyes 

rendjknek meg6rzt?s6rdl, 
- a munkbltatb adatai alapjin osszc,illitja Cs 

kGzz6teszi a vAlaszt6k 6s a jeliiltek list6jit 
(ut6bl)it abc sorrendben), 

- elkkszitteti a szavaz6lapokat, 
- megszervezi a szavazbst, 
- osszeillitja 6s megbi~za a szavazatszedii 

bizottsagokat, 
- meghatarozza ;I szavazatszdmldl,is smbhlyait. 

(Folytat ju k) 

Dr. Borsik J. 

2001. augusztus 13. 
Mint az a sajtbbbl isrnertt6 valt, az egyik reprezen- 

tativ szakszervezet (VDSZSZ) a 2000. februhr 22-en 
letrejdtt HBrom6ves rneg6llapodas felrnondasdt 
helyezte kilhtbsba. Ez a rnegAllapodds a MAV Rt. 
rnunkavallaldinak 2000-2002. 6vekre szblb foglalkoz- 
tathsdrbl 6s b6rez6serdl szbl, rnelyben a felek azt is 
vallaltak, hogy szuks6g szerint, de legalebb f6l6vente 
rnegtargyaljlk a megallapodas iddaranyos teljesit6sBt. 

A Mozdonyvezetdk Szakszervezete 2001. 6v elej6n 
brt&elte a rnegallapodasok teIjesites6t, 6s akkor ugy 
IAtta, hogy el6g sok ponton s6rOltek ezek a meg8llapo- 
dasok, de nern tartotta szuksegesnek a szerzad6sek 
felrnondasat. Az ujabb 6rt6kel6sre rbzben a MOSZ-on 
belul, r6szben a Vasuti Erdekegyeztetd Tandcs ules6n a 
kdvetkezd idbzakban fog sor kerulni. A MOSZ ugy ldtja 
- a teljess6g igenye n6lkOl-, hogy a rnozdonyvezetdk 
rnunkaktirijlrn6nyeinek javithdra szuletett rneg8llapo- 
dfis nern teljesult, ed r t  felhivtuk a MAV Rt. vezetbinek, 
a feliigyelet illetbkeseinek a figyelrn6t a rnegdllapodas 
teljesithkre 6s a rnozdonyok vizsgtilatara. A 12 bran tuli 
szolghlatok thrgyaban szakigazgatdi utasitas szuletett, 
hiszen tdbb szhz esetben s6rtik rneg a helyi rnunkhlta- 
tbk a KSZ-ben 6s a Munkatdrv6nykonyv6ben foglaltakat. 

A fentiekben jelzett reprezentativ szakszervezet 
nern folytatott, 6s jelenleg sem folytat targyalast sem a 
Mozdon yvezetdk Szakszervezet6vel, sern a Vasut- 
asok Szakszervezet&vel, teh6t csak szdnd6knyilat- 
kozatk6nt lehet kezelni a p6nteki sajtbt6j6koztatbn 
bejelentett dont6suket. 

A Mozdonyvezetdk Szakszervezete Ogy, mint az 6v 
elejhn, dnB116an Brt6keli a rnegdllapodhsok teljesil- 
leset, illetve teljesitesbt, 6s ugyancsak dnallban ddnt 
az ert6kelbshez kapcsolbdd l6p6seirdI. 

2001. augusztus 23. 
A Mozdonyvezetdk Szakszervezete Ugyvivd 

BizottsAga augusztus 22-i Olesen ert6kelte a VDSZSZ 
Harorneves megallapodas felrnondasAt d l z 6  ddnt6se 
nyornan kialakult helyzetet. A testulet gyors 6rtekel6se 
szerint a Hdrorn6ves rnegallapodAsban foglaltakat a 
MAV Rt, tdbb ponton sulyosan rnegsbrtette, arn 
szamos erv szbl a rnegfiIlapodAs-rendszer hatalyban 
tartdsa rnellett is. 

Ddntdtt az tiB arrbl is, hogy a KOlddttkozgyCil6sig el 
kell kbszlteni a MOSZ reszletes ertekelesdt a Hhrorn- 
6ves megallapodas teljesules6rdl. 

A fenti thrgyban a MAV Rt-n6l elkezdddott 
egyeztetbsen - rnivel annak eredrnenye, vagy ered- 
rnenytelensege alapvetden befolyasolhatja a rnoz- 
donyvezetdk helyzetkt - a MOSZ k6pviselteti magat. 
Az egyeztet6s augusztus 24-6n p6nteken 10.00 orakor 
folytatbdik. 

2001. augusztus 24. 
A rnai napon ismet rneghiusult a VDSZSZ Harorn- 

6ves megallapodas felrnonddsht &lzo dont6s6t 
kdvetb egyeztet6s a MAV Rt-n6l. A Vasutasok Szak- 
szervezete k6pviseldj6t, csak rnegfigyeldi statusszal 
hatalmaztak fel, igy jogilag kollektiv szerzddeses 
targyalast folytatni nern lehetett. Tovabbra is bizony- 
talan a Kollektiv SzerzM6s drintettsege a Harorn6ves 
megallapodas felrnondhsAnak VDSZSZ-es szBnd6ka 
kapcsdn, hiszen tenyszeriien azt a VDSZSZ kezde- 
rn6nyez6se nern Brinti, viszont a rnunkaltato hivatalo- 
san elzdrkbzott attbl, hogy a sajtoban rnegjelent 
allhspontjat rnegerdsltse, rnely szerint a Harorn6ves 
Megdllapodas felrnondasa eset6n a Kollektiv 
Szerzdd6st is hatalyvesztettnek tekinti, illetve esetleg 
felrnondja azt. 



A felek augusztus 26-an, vasarnap ismet egyeztet6 
targyalast tiiztek ki. 

A Mozdonyvezetok Szakszervezetknek allaspontja 
szerint ijtvendtezer vasutas rnunkav8llaldt nern 
szabad bizonytalansagban tartani, rniharnarabb, 
lehetdleg rnegallapodassal le kell zarni a VDSZSZ 6s 
a MAV Rt, illetve a VDSZSZ es a VSZ kdzott kialakult 
konfli ktust. 

Szerzodes felrnondasa eseten, ha tbbb szakszervezet 
szerepel az alairok kazott, az ilyen szhnd6krol egyedul 
IS targyalhat a rnunkaltatbval. Erte~ernszeriien ez az 
eljaras ervenyes a Harorneves rnegallapodhsra is. A 
Mozdonyvezetok Szakszervezete vezetoinek jelenlete 
az iJgyvivd Bizottsdg dontesen alapul, 8s nern a MAV 
Rt, vagy a VDSZSZ kesztetksere jelentek rneg. 
Szakszervezetunk onalloan ertekeli a Harorneves 

2001. augusztus 28. rnegallapodAs idoaranyos teljesiteset 6s analloan 

A rnai napon a Vasuti Erdekegyezteto Tanacs alakitja ki allaspontjAt. AMAV Rt. 6s a VDSZSZ kozotti 

iilesen a tervezett es javasolt napirendi pontok brderni egyezteti) targyalast a MOSZ rnegkezdettnek tekinti. 

tdrgyalasara nern kerult sor. A Mozdonyvezetok Szak- Az egyeztetd targyalas kovetkezo idopontja 2001. 

szervezete ezert a MAV ~ t .  vezeteset tette felelosse. augusztus 30-a. 

A targyalodeleghciot vezetii vezengazgato-helyettes 
ugy nyilatkozott, hogy a MAV Rt. elndke 6s vezerigaz- 
gatoja tud a targyalasok hatekonytalansagarlr1. 

A vitat az valtotta ki, hogy a rnunkaltato elozetesen 
irasban ket napirendi pont rnegtargyalasat javasolta. 
Egyreszt a Harorneves megallapodas iddaranyos 
teljesittis6t, rnasreszt a VDSZSZ felrnondasi szande- 
kat ugyancsak a Harorneves rnegallapodassal kap- 
csolatban. A MOSZ neveben nelkulazhetetlennek 
tartottuk, hogy a Kollektiv SzerzMes rnodositasaval 
osszefuggo egyeztetesek folytatddjanak 6s rniha- 
rnarabb eredrnenyesen ledruljanak. A MAv Rt. es a 
VDSZSZ kozott, utobbi szAnd6knyilatkozatanak 
rnegurgyalasa targyhban nern jdtt letre egyetertes, 
ezert a napirendi pontok elfogaddsa rneghiusult. A 
MOSZ neveben kifejeztiik aggodalrnunkat a vasuti 
Brdekegyeztetes hatekonytalansaga, mar-mar rniikd- 
deskeptelensege rniatt, 6s ezert felvetettuk a MAV Rt. 
elnokenek 6s vezerigazgatojanak feleldsseget is. 

A VET kovetkezo targyalasi napja 2001, szeptern- 
ber 4-e. 

Ugyancsak a rnai napon, delutan 14.00 orakor 
egyezteto targyalasra kerult sor a Vez6rigazgatosag 
bpuleteben. A targyalason isrnertettlik a MOSZ 
allaspontjat, rnely szerint ugyanugy, mint a Kollektiv 

2001. szeptember 3. 
A testulet rnegtargyalta a MAV Rt-vel kdtott 

Harorneves rnegallapodas idbaranyos teljesiteset. 
Ugy foglalt allast, hogy a megallapodas rninden pontja 
serult, de ez nern vezethet a rneglllapodas felrnon- 
dasahoz. Kuliinds tekintettel a Kollektiv Szerziides 
sorsara 6s az egyeb rnegAllapodasok teljesitesere. A 
Kiildottkozgyiiles a fenti AllAspontot ellenszavazat 8s 
tartbzkodas nelkul, egyhangulag elfogadta. 

Csutortokan a MAV Rt-nel volt egyeztetti targyalas, 
amely eredmeny nelkul zarodott. A kbvetkezo idopont 
ma de. 9.00 orara hatarozodott rneg, de a rnunkhltato 
elharitotta a targyalast mas elfoglaltsdga rniatt. 

Pdnteken a hdrom reprezentativ vasutas szak- 
szervezet vezetd szintii egyeztetkst tartott, rnelynek 
soran velernenyt csereltek a testOleteik altal jova- 
hagyott Brtekel6sekrbl. A MOSZ tajekoztatta a 
tarsszakszervezeteket a Kuldottkozgyiiles hataroza- 
tardl, rnelynek ertelrneben nern kezdernenyeulik a 
Harorneves rnegallapodas felrnondasat. Azt azonban 
leszogeztuk, hogy rninden ponton seriilt a megdllapo- 
das, 6s a jobbitas krdekeben terrnkszetesen keszek 
vagyunk targyalni a rnunkhltatoval. 

Dr. Borsik J. 

A soh-ha kcriilo" 

Go~udalataim 113- 1 
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RBgbta erlelddik bennem, hogy papirra vessem gondolataimat a 
koriilottem folyo esem6nyekrd1, iitalakulasokrbl. Egdszen eddig 
tartogattam magam, mivel ugy gondoltam, es gondolom most is, hogy 
minden kollega, hasonlo gondolatokkal, ketsdgekkel kizd, kiseb- 
nagyobb hangot hallatva, de vdtoz8s nem ttirtenik mbgsem. Ami 
megis a vegsd lokest megadta: a MOSZ ujsag augusztusi szimahoz 
csatolt .LatIeletu cimii mellkklet. Mondhatom, hogy vasutas csaladbbl 
szarmazom, edesapam is mozdonyvezetd volt, szerintem a legjobbak 
koziil valb. Nagyon sok triikkot, erdekesseget; hibaelharitkt tanitott 
meg nekem azert, hogy soha ne maradjak szolgalatkeptelen onhibarn- 
bol, es tudasomat felhasznalva segithessek kollega~mnak is, d tanitotta 
meg velem azt is, hogy a jo mozdonyvezetd szakmai tudasilval, utasi- 
u s  ismeretevel emberi magatartisfival vivhat ki maganak elismerest, 
ugyanakkor esetleg megvetest is kollegak, vezetdk koreben. Noha i) 
soha nem ragaszkodott szilardan az utasitas pontjaihoz, legfdbb elve az 
volt, hogy menjen avasut, bCmi aron, es ha hibdzott, tudom~sul vette, 
hogy a vasut erdekeben tette amit tett, megkapta erte a megerdemelt 
biinteteset, majd ott folytatta ahol abbahagyta. Egymas mellett oltoz- 
tiink a fehervari furdd mbodik szintjen, sok kollegaval egyutt. Buszken 
mutogattuk a szekrenyben gyujtogetett irasbeli figyelmezteteseket; 
megrovasokat; melyek egy-egy beremeles, megtakarittis, gkolaj- 
premium kifizethse eldtt kiosztasra kerult. Termeszetesen ekkor 
kimaradtunk minden pluszjuttatisbbl ... 

Akkor lelkesen vegezte mindenki a munkiljat, pedig nem voltak 
ritkdk a 300 bra feletti havi tavolletek sem. Manapsag a kollegakat 
Iatva, szomonjan tapasztalom, mindenki szorong, senki nem szivesen 
megy szolgalatba, szolgalat kozben is egymast szorongatjuk az adott 
feleldsseget tologatva at a masik felnek. A fd szlogen: .Vbge legyen, 
baj ne legyen" lett. Mindez rajtam is nyomot hagyva, m k o k  nem kis 
elegedetlenseget k iaknba megformalddott vasuti jellemem. Felntlzve 
ugyan sok kollegara, kiknek szakmai tudasuk a mozdonyok irany&an 
mar-mar csodalatra mklto, me sem sz6gyellem, hogy en nem Brtek a 
mozdonyokhoz annyira, mint 1 k. Nem is akarok, mivel ugy tartom, 
hogy en mozdonyvezetdnek jottem a vasutra, nem pedig szereldnek. 
Mai napig vallom, hogy az aldozatos, nagy szakmai tudassal 
rendelkezd mozdonyvezetdk akaratukon kiviil tettbk lehetdve azt, hogy 
a vontat6jarmuvek karbantarthsa, javitisa, ilyen soha nem Ihlott mely- 
pontra siillyedhessen. Az utasitasok betartisat viszont maximPisan 
eldterbe helyezem. Sokan ezt ugy itelik meg, hogy nem akarok dolgoz- 
ni. Olvastam eleg sok szakmai anyagot a munkavBgzdsek mikentj6rdl. 
Mindenhol alapvetden bebizonyosodott, hogy a legtermel6kenyebb, 
legbiztonsagosabb munkavegzest csak akkor lehet a munkavallal6ktdl 
elvarni, ha meg van elegedve a munkahelyi kornyezettel, nincsenek 
csaladi problbmai, meg vannak becsiilve a munkahelyukon, 6s meg 
sorolhatnfm tovabb mindazt a jelenseget; mely a vasuton egyre keves- 
be fedezhetii fel. Olyan korulmenyek kozott dolgozni, ahol a Demoklesz 
kardja allanddan a fejiink felett log nem konnyb. Ha mindezt mbg 
sulyosbitja olyan utasitashalmaz, mely nem szolgdja kellden a bizton- 
sagot csak a feleldsoket keresi, (ha megteszem azert szegem mag, ha 
nem teszem akkor a munkiiltatbt sertem meg) nem is lehet. Ha igy j6 
a munkaltatonak, hogy azert nem megy a munka, mert maguk az 
utasitisok nem teszik lehetdve a hatekonyabb munkavegzest, akkor 
nem bennunket, vegrehajtbkat kellene .molesztiln~", hanem vegre 
olyan utasiust szerkeszteni, mely a munkavegzest szolgalja. Csak 
roviden egy-ket pklda: 

- Amikor a katasztrofillis alapotu javitatlan mozdonyokkal, - 
melyeknel tomitdscserkre, karbantartisra nincs penz, omlik beldluk az 
olaj, gtizolaj, tiizveszhlyesek, 6s csak nem is tudom m~lyen vdddszent 
ov benniinket, hogy csak nehany gyullad ki, a feladott javitas olajfolyAs 
megszuntet~se kimerul egy modsban, teljesitmenyuk Mnykoruk (30- 
40 ev) 50%-at is alig Brik el - kell dolgozni mert nincs mas, 6s akkor 
jon a rendelet: .EllendrzBseim soran megallapitottuk, hogy a 
mozdonyok tuz esetei az olajfolyasos mozdonyok miatt kovetkezett be 

... a feleldsokn61, akik ilyen mozdonnyal kijarnak munkilltat6i felelds- 
segre vondst alkalmazunk ... . hat ez felemeld enes. 
-A  szolgalattevd nagyobb szakmai vegzettsbggel bir mint a mozdony- 

vezetii, mbgis nekem kell tudnom, hogy helyes rendelkezest adott-e 
a vonatom szarnara !!?? 

- Az iranyitdknak sokkal nagyobb szakmai ismeretekkel kell rendel- 
kezniiik beosztasuknal, vtSgzettsf!guknel fogva, mint a mozdony- 
vezetdknek, ennek ellenere sorozatosan kenyszeritenek utasitas 
ellenes munkavegzesre bennunket. 

- Munkavegzes soran barmely kornyezetunkben levd dolgozd 
munkajaert feleliisek vagyunk. 

- Orszagos munkavedelmi ellendr a mozdonyvezetd reszere akarja 
kezbesiteni a csekket, mert a kornyezeteben lev6 dolgozo tobbszori 
figyelmeztetbs ellendre sem hasznalja a v6ddfelszerel6s~t. 
Meg sorolhatnam az eseteket, melytol gondolom, mindenkinek meg 

van a sajat tapasztalata. Miert mi feleliink mindenert? Mindezek 
tudomasaval fokozott figyelemmel kiserjiik a vdtozilsok szelet, mely 
remenyt kelt benniink. Keltene, ha nem minden csupa amitis, hazug- 
sag, csalis lenne. Sajnos az esetek tobbskgeben bebizonyosodik az 
eldbb leirt tulajdonsagok bekovetkezese. Olvasva Vasutas Hirlapot, 
csak megerdsiteni tudom kollegam szavait, melyben burkoltan hivja fel 
az ujsagiro figyelmet a valos kozlbs tenyere. Kezembe kerult a MAV Rt. 
Szemelysz~llitisi Mindsegnyilatkozat c imi  szbr6lapja. Tetszetds meg- 
fogalmazassal mar-mar buszkek lehetnenk magunkra, hogy vbgre a 
vezeths figyelemre meltat bennunket, egyszeri dolgozbkat: "Csaknem 
6000 munkatirsunk vesz reszt a vasdti szem6lysz~llitas kdzvetlen 
lebonyolitisaban, dk azok akikkel On utazasai sohn szemelyesen 
taltlkozik ... ,Kedves vezetdink, kellet p6r Bv, hogy iddig eljussunk. 
Sajnos nem igy van, thyleg mi talalkozunk az utasokkal, 6s hiaba 
kiabiilunk a godorbdl kifelb mar evek ota, hogy mit uzen az utas, senki 
nem figyel oda dnk! A MAV arculatat eldsegitd internetes honlap, a 
MAV honlapjan elhelyezett .panaszkonyvu is csak amitis. Civil utasok 
BvrdI-Bvre teszik a megjegyzeseket a rnenetrendrdl, mely ttikeletesen 
ellentmond a Szemelysz~llitisi Mindsttgnyilatkozatban leirtaknak. 
Senkit nem Brdekel. Buszke vezetdsegiink arra, hogy nincsenek 
orszagot atszeld vonatok, enel sajat zsebbdl kivesziink par forintot 
atadva a BKV-nak. No nem sajnalom tdluk, csak szbgyen, hogy minden 
fejpalyaudvarunk noha sinnel ossze van kotve egymassal, rnegis BKV- 
ra kdnyszeritjuk az utasokat. 

Visszaterve eredeti c6lomhoz, mellyel a Mozdonyparkot mindsitd 
Iatlelethez kivanok par gondolatot honafizni. A vizsghlatnak nem 
tudom lesz e barnilyen foganatja, ambar a szlogen, mely .Eurdpai 
vasutat teremtiink" ezt is magaban foglalja. Minden tevhittel ellentbtben 
a mindsegbiztositasi rendszer nem csak az irodai munkavegzes 
Iebonyolitisilt kell, hogy figyelemmel Idsdrje, hanem a c6g arculatiban 
ldvd osszes munkahelyre kiterjed. Vblernenyem szerint sok 
mozdonytipusnak a vizsgald csapatunk egy kicsit jobb pontot adott, 
mint amit en adtam volna. Egy mozdonytipussal kiegeszitenem az 



eredmknyeket. Meg kell jegyeznem, hogy a leirtak sajat v6lemenyemet 
tiikrozik, nem vegeztem kozvelemeny kutatist a kollegak kozott, noha 
biztosan van, aki egyethrt velem. 

A felujitott M47-es sorozatir mozdonyrdl van szd. A mozdony fdbb 
miszaki adatai roviden: 

Szekreny Az M47 sorozat szekrenye 
Motor: MTU 12V 2000 R80 Teljesitmdnye: 630 kW 
Hajtbmii: 2db VOlTH L3r4U2 Teljesitmknye: 495 kW 
Legsurid 1 C-501 ~bersegi: SILLYE 
Fdkezd szelep: D2 Kormiinyszelep: FE 1 1 5 
lbemanyag mennyiskge 1690 kg Max. sebessdfl: 70 kmlh 
Hidegen: 50 kmk  (nem kell hidegre szerelni) 
Tomege: 48 tonna (M47,13xx 54 tonna) 
A szekrenyen vegzett atalakius eredmenyekent a gepterek 

alacsonyabbak lettek, melynek eldnye mozdonyvezeto~ szemmel nezve 
minlmalis. Tolatd feladatok ellatisara kesziilt mozdony nem alkalmas 
tolatbra. Mindezt koszonheti a vezetdfulkeben tortent szelvedd 
atalakitisinak, mely egybefiiggd ragasztott iiveg. Az allva vezeUshez 
kb. 20-30 cm-re1 felfele megnovelt Iatbfeliilet az iilve vezetestol rabolt 
el ert6kes feliiletei sem a mozdony iitkozdit, sem a lepcsdt melyre a 
tolatoszemelyzet lep fel, ellentetben a rkgi M43-47-es sorozatokkal 
,nem lehet Iatni. Tovabbi kellemetlenseg, hogy az ablakon paramen- 
tesitd nincs. Huvosebb iddben behuzott ablakoknal a szelvedd szinte 
azonnal bepdrasodik. (Teli) Nyari kellemetlens6g, hogy a korszeru 
napellenzd elhelyezese nern megfeleld. Nem eleg szeles, igy kb. 20 cm 
szeles iivegfeliilet szabadon marad, termbszetesen a nap ki is hasznal- 
va ezt, pont ott siit be. A vezetd rudja pontosan kettevalasztja a Idto- 
mezdt, vonali kozlekedeskor zavarva, farasztva a szemet. Az iiles, b f  
kenyelmesnek tiinik, funkciojat megsem megfelelden tolti be. Nehkz, 
tolatlhoz, allva vezetbshez nem lehet konnyen elmozditani, viszont 
konnyen felborulhat igaritas kozben. A IlbtarMja alulmeretezett, nem 
ad megfeleld helyet a Ihbaknak. A vezetd asztal kialakitisa nern tolaus- 
ra meretezett. Kenyelmesen elerni a kezeld szerveket csak akkor lehet, 
ha beiil a vezetd az erre a celra kialakitott ,m61yed6sbeu, ekkor viszont 
nem lehet az ablakon kinezni sem oldalra, sem hatra iranyba. Tele van 
zsufolva visszajelzd lampakkal, aminek szerintem semmi ertelme, 
ugyanis minden visszajelzes tobbszor (mindket vezetb asztalon + az 
elektromos szekrenyen megtalalhatd) ismetlddik. Elegendd lenne egy 
hibaosszegzd, mely ut in az elektromos szekrenyen lehetne tovabb 
nezelbdni. A veszfbkszelep kialakitisa is rendkiviil rossz, ugyanis a 
tolatishoz az ablak fele mozdulb lab allandoan elakad benne, kisebb- 
nagyobb zuzodasokat okozva, i n  18 6v alatt csak ellendrzes celjabol 
nyitottam meg e neves szelepet egy-kkt alkalommal. Amidta ezen a 
mozdonyon utazom kb. 5 alkalommal nyitottam ki labammal akaratla- 
nul. A kapcsoldk elhelyezCe sem megfeleld, fiilkevilagitis, fenyszorbk 
kapcsolasa, csak az elektromos szekrknyrdl lehetseges, amihez fel kell 
kelni a vezetd asztal rnellol. A harorn feny bekapcsolasa is csak 
egyszerre lehetsdges, ami kodben neheziti a Iaust, ugyanis a felsd 
fknyszbrb tejfeherre valtoztatja a ujat a haladd vonat eldtt. Ha le lehetne 
kapcsolni, (amit hit, egy rongy rdhelyezesevel en megprdbhltam elerni 
sikeresen) biztonsigosabban lehetne kozlekedi kddben. A kiegdszitd 
fbkezd szelep (Rexrvth MWF 107 WABCO) rendkiviil gyorsan tolti fel a 
mozdony fekhengereit, ami a mozdony megcsuszassahhoz vezet. Az 
oldas folyamata viszont legalabb 3 percet vesz igenybe, ezt csak az 
olloszelep folyamatos legalab 30 masodpercig valb mukodteUsevel 
lehet meggyorsitani. Normal helyzetben is kell hasznhlni az 0110- 
szelepet, ugyanis nem urijl ki teljesen a fbkhenger. A lassiust kiilonben 
eldsegiti a k6tfokozatd hidrodinarnikus f6k is. A legkellemetlenebb csak 

az, hogy a kontroller kar veletlen mozdulataval IS konnyen iizembe lehet 
hozni, arni pl, kocsisor kihuzilsakor hatalmas ranust eredmenyez. 
Banta ezt eddig szinte mindegyik mozdony, ugyanis a mozdony- 
szekreny 6s a forgbvhak kozbtti 4-4db csak ?!?) 32-es rogzitd csavart 
folyamatosan el is nyi'rja. 

-A masik kellemetlensirg, hogy egyiitt a kiegeszitd feket 6s a hidro- 
dinamikus feket sem lehet megfelelden hasznalni, ugyanis 1 bar 
nyomasnP a hidraulika leiiriil, viszont a fekhatas m6g nem elegendd 
ilyenkor. Maga a motor vezerlese megszokhato, egy idd utan .nem is 
olyan rossz", viszont nem mindig akkor emel fordulatot, amikor vhrjuk. 
Furcsasag, hogy ha "0" allason atmozditjuk hirtelen hidrodinamikus 
fekallbba ugyanazt a motorfordulatot riigton ,kiadjaU az ellenkezd 
iranyu hajtomunek, Ha nem varunk kb.1-Pmasodpercet "0" allasban, 
hanem ismet vontatunk, a motor fordulata ugyanugy megjelenik 
fokozat nelkul az eldbb~hez hasonloan. Ami meg nagyon zavaro 
szamomra, a mozdony ijzemi zajszintje. A foldrdl csendes. Nem hiaba 
neveztik .lopakodbnakU A vezetdfulke viszont alapjaraton: zajosabb, 
mint a regi Dacla. Menetkozben pedig mertek rajta 80 dB koriili erteket, 
sdt a most 1 112 hbnapja elkesziilt 6 tonnaval nehezebb M47,1307-es 
egyenesen fejfajdito iizem kozben. 

Ez nem lenne megengedhetd jelen uzemi koriulmenyek kozott. Mi 
lesz mkg kksobb, ha mdr most ilyen zajos. Velemenyem szerint a 
vezetdfiilket szinte egyaltalan nern szigeteltkk zaj ellen. A fent leirt 
problemakat tiibbszor jeleztem (lizemnaplb, esemenykonyv, szemelyes 
elbeszelgetes), figyelembe nern veszi senki. Az altalanos szemlelet az, 
hogy .jobb, mint a Bobou Csak a Bobo majd 50 eves konstrukcio. A 
jelen technologia lehetdsegek ismereteben elvarhatd lenne az 
munkahelyi Iegkort figyelembe vevd tenyleges ergonbmiai kialakitas. 
Sajnos ugy Iatszik azt, aki dolgozik rajta senki nem kerdezte meg, 
hogyan lehetne jobb. 

Osszegezve; A mozdony iizembiztos, bar szerintem nem megfeleld 
megoldas az, hogy erdsebb a motor, mint a hajtomu. 

A megallapitott terheles sok a mozdonynak. Nem sik jellegu palyan, 
Komdrom-Szekesfehervilr kozott 450 tonna tomegii vonat felett mar 
nern tudja tartani a menetrendben eld irt sebesseget (50 kmlh), holott 
800 tonna a maximilis terhelese itt. A vezetdfiilkdben jo a fdtes van 
hdtdszekrbny, van klimaberendezds, ami csak akkor erne valamit, ha az 
ablakot oldal iranyban is le lehetne dtetiteni, es nem lenne magasabb 
a kiilsd hdmers6klet 28 "C-nal. A teljesen fiiggdleges egymasra par- 
huzamos szelveddk csodalatos tiikrok, sotetben hatulr6l barmilyen 
telepiiles fenye szinte teljes tiikorkdpkent akadalyom a kilat4st. 
(Sajnos a V46-os sorozatnal sem iigyeltek erre). Ami viszont teljesen 
megdobbentd szdmomra, hogy sem az uj M47-esnel, sem az uj M44- 
nel nem foglalkozott anal senki, hogy a mozdonyvezetd 12 bras szol- 
galatban legalabb egyszer szeretne kultirralt koriilmenyek kozott enni. 
Na itt nern megy. Nincs asztal, ahova oda lehetne iilni etkezes c6ljabbl. 
A gy&M Altal emlegetett ergonomia pedig itt kezdddik. Arnig nern 
veszik figyelembe ezeket az aprd kovetelmenyeket a munkavkgzes 
emberibb koriilmenyeinek megteremtese Brdekbben khr dobalbzni 
ezzel a kifejezdssel. .Rovidenu ennyit szerettem volna. Koszonom 
tiirelmeteket es kbrem az illetekeseket, hogy az altalam leirtakrol 
meggydzddve tegyek meg a sziikseges intezkedeseket. Talan meg nern 
olyan kesd. 
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Ajdnlds 
az iizemi tanbcsvdasztisokra 

A munkavdllal6i erdekkkpviseleti szcrvezetek, 6. A jel6ltlllitPs hatarideje: 2001. november 5. 
illetdleg a Magyar hlamvasutak Rt. - mint munkiiltato a valasztasi bizottsagok a jeloltek listhjat 2001. 
- a Munka TiirvknyltijnyvPl>en szab5lyozott uzemi november 6-an teszik kiizz6 (azt a helyben szokasos 
tanacsi, uzemi mcgbizotti valasztAsoknak a Magyar modon i s  helyen kifugesztik) 
Allamvasutak Rt. teruletdn tijrtCn6 jogszabalysredi 6s 7. Az ajanlast asszeallito alair6 felek meg;lllapodtak 
zokkel~iimentcs lebonyolitAsanak elijsegitesere az alhbbi az Orsdgos I<oordinaci6s Bizottsag (OI(l3) Iktre- 
ajinlast tcszik kiizd: hozAs6ban. 

1. A valasztas idopontja: 2001. november 27-28-29. 

2. ijzemi tanacsokat kell valasztani a MAV Rt. vala- 
mennyi tinall6 munkaugyi hataskorrel rendelkezii 
szolgcilati helykn (fijnoksfg, hivatal, uzem, igazgato- 
sag, alapitvany), aliol a munkavallalok lbtszama 
legalibb 5 1 f6. 
Az 5 1 fiis munkavallal6i ldtsdmot el nem erd, onall6 
muliltaiigyi hataskdrrel rendelkezd szolgalati helyeken 
(Mnijkskgeken) iizemi megbizottakat kell valasztani, 
ha a munltavAllal6k ICtszjma legalabb 16 f6. 

3. A 2. pontban meghathrozott szolgiilati helyek vala- 
menliyi munkav%llal6j6nak 1ehetBsCget meg kell adni 
a vhlasztisban va16 rkszvktelre. 

4. A Mt. 49.8(1) bckezd0sc szerint "Minden jelolts es 
a vilaszths lebonyolitasara az iizemi tanlcs a valasz- 
tAsra jogosult munkavallal6k kozul - legkesiibb a 
valasztist nyolc hettel megeldzoen - vllaszt.6si 
bizottsagot alakit. A munkaltatonal kepviselettel 
rendelkezd szakszervezetek kepviseliii r6szt vehet- 
nek a vPlaszdsi bizottsag tevekenys6gkben." 
A valasztlsi bizottslgok ICtrehozLanak utols6 
napja: 2001. okt6ber 2. 

5. A MbrV Rt. azon szolgaati helyein, ah01 iizemi 
t a n h i ,  vagy iizemi megbizotti viilasztast kell tartani 
a munkaltatok legkesdbb 2001. oktober 8. napjaig 
Bsszeallit jik: 
a. a szolghlati hely munkav~llaloinak nevsordt 

tartalmaz6 kimutatast. A nCvsor osszeallidsan~l a 
valasztas - 1. pontban jelzett - iddpontjit kell 
figyelembe venni. (Nem ltell tehht figyelembe 
venni azt a munkaviillalot, aki november 26-811 
mPg lPtsz5mban van, de ezt lcovetBen november 

Az OKB tlviai: - 

VSZ: 
VDSZSZ: 
MOSZ: 
VFSZSZ: 
MTSZSZ: 
m s z :  
VASZ: 
~ E S Z :  
h v  Rt: Katona Jiinos, tel: 01/35-94 
KMB: Pasku Jenb, tel: 01/38-35 (munkaved.) 
Koordinator: V6gvBri Icaroly, tel: 01/35-77 

A bizottsag szakmai-technikai csoport, amelynek 
feladata a kapcsolattartas, egyiittmiikijdb a valasz- 
thsi bizottsagok elndkeivel 6s tagjaival. 

8. A MAV Rt. szervezet6bBl kiviilt, illetdleg a valasz- 
tasokig kival6 szolgalati fBnoks6gek az uzemi tanicsi 
vilaszdsokat sajht hadskijrukben bonyolitjak le. Az 
ajinlasban foglaltakat azonban magukra nezve 
ertelemszeriien elfogadhatjak 6s alkalmazhatjhk. 

9. A kozalkalmazotti torvCny hadlya ala tartoz6, 
valamint az alapitvAnyokndl foglalkoztatott munka- 
vAllalbk vonatkodsahn az ajh~ilb alkalmazasat 
javasoljuk. 

10. Az ajanlasban nem erintett kerdksekben a Munka 
TorvCnykonyv iizemi tanacsokra vonatkoz6 eldirasai 
szerint kell eljirni. 

27411 a MAV Rt. munkaviszonya megszdnik.) a 
szolgalati hely letszama alatt a munkajogi Budapest, 200 I .  augusztus 1 6. 

hllomanyi 1Ctszamot kell erteni. 
b. Az a. pontban foglalt nevsort, amely a valaszdsra 

jogosult, illet6leg a vAlaszthar6 munkav6llal6k 
neieit tartalmazza - a Munka TtirvCnykGnyve 
47 .8(2.) bekezdkse szerint - a vilasztdsi bizottsag 
rendelkezbsere kell bocdtani. 
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- Kiadja: Mozdonyvezetdk Szakszervezete. 
Szerkeszti a Szerkesztobizottsag: 
Dr. Borailr; Jh iigyvezeto alelnok, 
Diirnyei S z i k d  ter. iigyv., Velkei M a  ter. iigyv. 
A szerkesztdskg cime: 1145 Bp. Bacskai utca 11. 
Telefodfax: 220-3822, 220-4561,221-2230,221-4026 
Uzemi telefon: 01-1&62,01-18-40,Ol-19-90,Ol-21-87 

Kksziilt a SZECSOX Nyomdiiban Dombbvhron. Internet: http://www.extra.hu/mosz 
Tel./fax: 06-741565468, 565-467, Felelh vezeta. Csonti Zoltan E-mail: moszmv@ma tavnet.hu 


