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VPlasztunk! 
Az eltelt h6napok alatt tobbszor foglalkoztunk mdr az uzemi tandcsi ds a munkavddelmi kdpviselb dasztisokkal. 
Mint ahogy az dlet mdr azt bizonyitotta, nagy fontossdggal bir a vdlasztdsokon megszerzett ssavazatok mennyisdge. 
A mtiltban is, jelenleg is, s taldn a jijv6ben is jelentds hozaddkai lesznek a vdlasztdsokon eldrt eredmdnyeknek. 
Fontos;hogy a szervezett dolgoz6k szavazataikkal demonstrdljdk, hogy az drdekvddelmi munkdra tobb szinten is 
nagy sziikstge van ma a munkavdllal6knak. Az uzemi tandcsok, a munkavddelmi bizottsdgok, egyfajta Crdekvddelmet 
jelentenek a dolgozcjkra ndzve, tehk nem mindegy, hogy ezek megvrilasztisakor mennyien voksolnak hattkony 
tevdkenysdg ii k drdekdben 
A Mozdonyvext6k Szakszervezete, szervezettsdge, tagjainak felkdszultsCge miatt, lttszin~ric messze tlils7irnyal6 ered- 
mdnyeket drt el az eddigi megmdrettetkseken. A korulmdnyek vdltozrisai eltire vetitik, egy eddigindl mdg jobb vdlasz- 
tdsi eredmdny eldrdsdnek lehettisdgdt. Ehhez nincs mdsra szuksig, mint, hogy Kolldgiink a szavazatok leadisakor 
ugyanolyan fegyelmezetten jelenjenek meg ds voksoljanak, mint tettdk ezt az eddigi vilasztdsokkor. 
A Munkalap ndhiny gondolatat szeretndm most kolcdnvenni, mely tomiiren megfogalmazza, hogy midrt kell rdszt 
venni a v;ilasztdsokon szakszervezeti tagnak, s szervezeten kiviilinek egyarint. ' , t . . :  

L 

,,Ha mdr dgyis teszel iinmagadkrt! 
A tagoknak nem is lehet kdrdb a rdszvdtel, hiszen aki tagkdnt elismeri a munkavdllal6i &dekvMelem sziiks4gessCgtt, 
6s miikoddstdrt a tagdij fizetdshel is Bldozatot vdllal, annak elemi trdeke, hogy a szakszervezete reprezentath legyen. 
Tdvoln~araddsdval sajdt maga ellen fordulna. 

Nem keriif semmibe! 
Azokt61, akik ma Magyarorszdgon munkavdllal6kdnt nem vdllaljik a tagsigot, azaz dlvezik a szakszervezetek 
dltal kialkudott el6nyoket, azt kdrjuk, hogy legaldbb szavazatukkal tdmogassak azokat, akik szeretndnek tenni 
mindannyiunkdrt. Ennyit mindenkdppen megdrdemelnek. Koszonjuk. , ec , ,  - 

Ha napjainkban a kormanyzati b a munkdltatcji akaratnak megfelelkn megsziinntnek a szakszervezetek, akkor 
sokkal tobb ernbernek hidn~ozndnak, mint ahdnyan ma tagok. Ez azdrt van, mert ma tobben dlvezik az dltaluk 
kiharcolt el6nyoket, mint ahinyan hajlandcjk erkolcsileg ds anyagilag tagkdnt tenni onmagukdrt." 
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Az cscdi.ltes i i~cnl i t i~~i ics  vhlas~t;isok scgitksc c.i.ljhl)61 Itiizrcatljuk ;I Iiatiilyos Mur~k;~tiirvi.riyItii~iyv cliiirhsait, 
k icgi.s~iti.sck Itcl. 

Megalakulas 
Az iizcrrri t(rrr(ii..s ( r  r~ii~r~(il(r.s~t~is(it kijrvth' tiziP/lijt ~l(i/)o/r 1)i~liil 

ijs,szi3iil. 
A: iiz~~rrri t(ril(ic,s ~pl.s(Y iiltsiil - t(rgji1i kaziil - i*lrrijkijt ivil(lszt. 

(Mt. 59. 3 ( I ) ,  (2) hl~k.). 

A; ~izi~irli /(rir(it.\ Ir(rt(i~~):~rl(rit .sztjtuI)l)stgi~l lruzz(i, 
A2 iiA;ir/rri t(ril(ii..s (rkkor Ir(rt(i11)aitki1)i*s, II( I  iilt,stir ( r  t(rgok/r(rk 

1i:qrrltiI)b />/is riszt rlcs:. Szrrr~(izrtti~~i~~llusCg rs~~lhr nz clrliik 
.sz(rr1(rz(itir (lijr~t. 

A z  ( I )  b ~ ~ k ~ ~ ~ l ~ ~ s l ~ ~ ~ r r  J;)cql(~lttrktdl clth.tk~ir rrz iizirlrri /(rrt(ir,s 
Irntrir7~zrrttilroz n jclivi /ill6 tlrgok li~(rlril)l~ h:tlrri/.i~rrrtl~s tiil~hsigi. 
sziikscycs, Irrr rrz iizrrrli tcrntics igyiittrliirrtLsi jogtit (65. 3 ( I )  
1)i.k.) gy(r X orvljtr. (Mt ,  60 .  $. ( I ) ,  (2). (3 )  1~~4. ) .  

Az i i ~ c m i  tanrics tagj:~, joglit csak szcmi.lycscn gynko- 
rolllatjn, teh5t csak szcmClycsc~~ vclict reszt az C~~enii  
t a n k s  ii1i.si.n. 

AZ ii;ilrni trrrlrirs iildscit .sziiksl:g szi~irrt t(rrtjrr. A z  iiulrrzi 
ttrn(ic:sot (rz c.litiik Itir)j(r ijsszl. Mirl(icil c.~i*tl)i~~i ijSs.sziB kifl Iriv~li, Ira 
iszt r~(rl(r/r[i~!v tlig, rJ(rgv ( 1  /~~~rrrk(ilf(rth nz ok ~r~irji~lijlisirtt~l kiri. 

Az  iizrrri trrrrric:~ iili~sirr rr ~r[f:ok es(rk ,SU'III~!~L*SCII  r~i~11~tiri;l dszt. 
A: iizcrrri t(rrl(ic.s irliikij(li.siili*k i+szli~ti~s sz(rl)(i!v(rit iigvri-~r(lji~ 

(ill(r/)itj(r /111;4~. (Mt .  61. $ (1). (2). (3) 1)ilk.). 
Nagyon fol~tos gr~rrtnciilis clcm a tiirvi.ny cldirisa, 

mcly szcri~it 11cn1 csak a/, cl~iiik Ilivllatj;~ i iss~c i1/, uzcmi 
ti~~liicsot, llallcm it tcstiilct t;~gj;\ is, 6s a rnu~~lt i l t  :tt6 is 
kc~dc~ni.nyc~lict i aLt, dc ;I/. iisszellivris ok;it 6s ci.lj:it mcg 
kcll ricve~ni. 

AL ii/,cmi t;1n6cs jogs~cril rnukijddsCt szolg;ilja az 
ugyl-cntl, amclyct ci.ls~cl-il mir  c l d  Oli.sek sor;ili 
mcgnl kot ni. A tcstulct n~unkijhbn~l va16 ri.s~vdtcl 
szcmClycssi.gi.11 till n1i.g a/, is fcltCtcl, hogy csak az 
iili.scr1 s~iiletllct rick tliirltCsck, tchrit a ,,trivs~avazris" clcvc 
krvCtiytclc11, scmmis. 

Ar iizrlrri ttrirrics t(rgjrialrk nrnak(ijagi r~ftii~lirihr rr r~ril(r.lsztott 
~~~~~~~~~~~z'ti ti.sztskg~~i.sclh rjo~ztrtkozb szrrl~(i~ok(r~ kiil 
rrl~;#>li~lui~rl (dk(rl/rl(rz/li, (lzzrl (rz i~ll6ri.ssi.1, lro~g (i 28. 3 szisriilt 
n sz(rkszl,r.r~czi*ti szi*rr~i~t ~rligilli~td jogos~lt.s~Cg~~t (rz iizcmti t(rrr(ic.s 
gv(~ko/~)lj(r. (Mt.  62.  5 (3 )  l)i>k.). 

AL uzcmi tanrics t:lgjSnnk jogvi.clclnie azonos Crtbkii 
ks sulyu, mint a vilasztott szakszervczct i tis~ts6gviseld 
escti.bcn. Azt e~onba11 itt is figyelcmbc kcll vcnni, hogy 
;I vCdclcrn ncm korlitla~i, l l a ~ ~ c m  ;IZ uzcmi tanAcsban 
v6gzctt muukrival kapcsolatos. 

A z  iizillrii t(rrl(ics tlrgjlit Il(rr~i r~lrl/lk(ri(lcji~ tiz sz(iztltk(i~r(rk, 
i.liliikit Irra7i rrrrurkrri(1i.j~ tixrrijt .sz(iz(.trl;ktirurk rit~;d~li'li nurnbri(l6- 
htlrcznzh!y illivti I J L L ; ~  AA; iizi*rrli ttrrrtic:~ tcrgjni h ~*lrlijhr 
ri.s:t~r jriro' ii,s.szi:siti~H rrr~rnhnirl~i'-ki~~l~~i~~~~~~~~~~~llrrrsz~triltiuit (1: 

iizi2/rri ~rriyil[lrl)o(l(is i1 tijr.r ccrt ytcfl clttnk~r~ is rrrc~qlrrrtrirnzl~~~t j~r. 
A kctlr)ilzrrrh!p rrrha;hl~ r1)hvr riz c.scrbr~i scnr Ir~rlrr~llrcrljri rrrl:(t 

(1 t(rg, illi~tr~i~ irz clrwk ti~lji*s rrl~t~lk(ri(ii~ii~i*k~/?li;t. A rrr~rrlk(ri(l[!- 
ki.rli)i~zmir!!1: irlri'trrr.ttrrrlrbsr trii~olltti (Iij jtir: (Mt.  02. ,+ (2) birk.). 

AL Mt. 11cni t a r t a l n i ; ~ ~  szi~bhlyt nrra ~li.zvc, Ilog:!, 
;I/, iizen~i ta11;ic.s t;~~~ric.sko~h;~t-c ~nurik;~itliil)c~i, vi~gy c/.t 
csak az cgycs tngok niu~iI~;~itld-kctlvc~~i~C~iyi.~icIt tcrllcrc' 
tclieti. Err61 is ci.ls~eru mcgill;~podni n mu~ikdltati~val, n 
ki.siil)bi vitik el kcriilCsc ci.ljib61. 

A z  iizcrr~i rrrn[ic.s i'lrliiki~ fi~rltki~~y.sck:t trz lecrrttl tij1)I) 
in~ntkrocillrrl~it Ji~l~rlkoztrrtd ~~uwhrilrntdrdI, rlijnz(is clkru~1)l~rr 
litj(1 111. 

A llijnzrist ,I rrrurrk(i1ttrtd l~i~tositjct, nri$mt*k irrr:rtikii (w 
uzibr~ri t(iiuics ( 1  /r~rlirk(il((rt~jr~(rl ~ ~ ~ i ~ ~ l ~ r ~ ~ t s l ~ ~ ~ ~ r  (iIl(r/~ifj(r /rli;q. 

A ~r~~r~rk(ill(rt~i t l i  iizirirli /(rrtlic.s ~/rrijkL:I~*k rlij(iz(ist - (12 ( I )  
l)i~ki~z(lt~sl)c~r ~iu.gIr~r~(ir~cot t 1:vcvtrrr hirliil - c:vtrk ro iiaisrni trrnric~:~(rl 
qvi*lii~ttsl)i7~r (ill(r/)itlr(rt I I ~ L ~ ,  i l l i~t i~io~fiz i~t l~i~t .  (Mt .  64. 3 (I) ,  
(2). ( 3 )  /)irk.). 

AL i i~cnii  ta11ic.s cll~iikC~ick t l i j a ~ i d t  a munkrilti~tA 
csak it (cstiilcttel cgyeti.rti.sl)c~i alakithatjn ki. A di jnhs 
bi~tosithnt6 il mu1i1tavi.g~i.s alGli tcljcs nic11tesit6sscl, vagy 
munknitld-kctlvc~n~C~l~iycl, illctvc kiiliin dija~issal.  

A z  iir'lVrili t(lii(ics i;qvi:s jogositrl(ir!v(li gvcrkorl(is(it b n 
rrrru~kriltcltdr crl r~(~lli kry~~:vr~brtrz~rriIIsA;~~~zit iri~ltci' ki;l.(iist*k rrz iialirri 
11~lgillrr/7oc4,isl,nrl hrrtriruzlrcltcik ~ 1 1 % .  (hit. 6 4 / A  3). 

A ~ r t ~ i c r i  k:ipcsolntba~i, nz cgyutt rnii k6di.si 
Itiitclc~cttsCgbcn ni.lkiilB~lictctlc~i a kiszimitlint6srig, ir/ 

irisl>an riigzitctt kiilcsiirliis kiitclczctts~gvdllaIris. 

Egyiittdontisi jog 
A z  iizivr~i t(r~l(ic.sut ixviitt(1ijrzttsi jog illivti ~ r l i ~  ( r  ko/livhtir1 

szi~rzu(ii.sl)i*~l i ~ i i ~ l ~ ~ z ~ ~ i r ~ ~ z o t  t jhlt;t r c i l i  ~~t~~zi~,szki~~kj>ll~~~~~;~r~iliis~r, 
illi~tr~i~ (1: i!v~pil j i~l l i~i i  rirtizrrlir!yi*k i s  i/rg(ztl(rr~ok I1(rcs~r~).sit(i.s(r 
ti~kirrtrtfii*~~. 

A ~rllr~tkriltrild kijt~*li*.s (lijrlthc cliilt (rz iiziPrrri trrntic~~s(r1 
~~i l i~mh~yiz tc tn i :  
a.) n munkavcill:1l0k nagyobb csoportj6t crintb rnunk61- 

tntbi int6~kcdCsck tcrvcxtbt, igy kuliin~sclr n 



mu11 k i l t  nth litszcl-vczCsi.rc, ital;~kitlisrir;~, szcrvczcti 
cgyscg ii~~;illh szervc~~t t i .  alakulrisir;l, privntizlilisrirrt, 
korszeriisiti.si.rc vonat koz6 clkCpzclCseltct , 

' 

I).) ;I szcmi.lyiigyi ~ ly i lv l iu tar t is  rciiclszc~-Crick kialnkith- 
sir;\, n nyilvi1itart;1nt16 atlntok lt8rC1-c, a 77. $-ban 
mcgl~i~t l i rozott  ;~clntInl) tarti1lnililavo11atltoz6clkCpzc- 
Ihci t ,  illctvc, ;I szcn~i.lyC~gyi tcrvct, 

c.) n mi~~lk;~v;illali,k ki.pzCsCvcl iisszcfuggd rcl-vckct, ;I 
fogl;~l koxtat;ist eldscgitii tr in~ogntisok igCnybcv6tclCrc, 
illctve ;i ko~.cngccl~ni.~lycs ~lyugtlijazrisrr~ vonntkoz6 
el lti.pzcli.sckcr, 

tl.) n mcgv;il tozol t mu  II knkCpcssCg clolgoz6k rcl~abil i tr i- 
c.i6jli1-n vo11;1tltoz6 intCzltcclCsck tervczctCt, 

c.) az Cvcs szi~l);~clsligolrisi tcrvct, 
f.) ;lz uj  rnu~~kaszcrvrzi.si ~~ihclszcrck 6s a tcljcsitmCny- 

kiivctcltni.nyck bcvcr,ct6Ct, 
g.) a ~n~~nk ;~v ; i l l ;~ lhk  li.nycgcs Crtleltcit Crintii bclsii sza- 

I ~ i l y z ; ~ t ; ~ i ~ l : ~ k  tcrvczctCt, 
11.) ;I 1nu1iklilta16 ;iltal n~cgll irt lctctt n11y;lgi vagy crkijlcsi 

clisnicri.sscl j;irO p6lylizalot. 
A ~rrr~llh-riltrrtd kijti*li:s trijtkoztritrri 11: ii:iVrrii trrr~tii:~ot: 

3.) Icg;~l:il)l) I'i'li'vc~~tc n mu1i l t i I tat6 gaztlnsrigi IiclyzctCt 
Crintii al;~l)vctii ki.rtlksckriil, valamint 

11.) 1nunkliltat6 tcvCkcuydgi kiirCnck jclcntiis mhctosi- 
tlisrira, illctvc a mu~~ l t r i l t ; ~ t h  bcruhrizdsnir;~ vonatkoz6 
jclcntiis clijntCs ~crvezcti.riil, 

c.) Icgal;il)l) li.li'vc~~tc a I)Crck, kercsctck :1lakulisir61 6s 
a bcrki lizcti.sscl iisszcfuggii li kvitiitisl61, a foglalkoz- 
tatris jcllcmziiirijl, a mui1kaid8 fcll1;1sznril,isir6l, n 
munkafi.ltCtclek jcllcmziiirdl. 

A rcilltr~rrti trlllrii:~, i l i ~ ~ t  IJL* r i  kiizg yA/t,s (ki i l t l i i t tki i~~~ j~ri/i:.s) 
ri1ttrltirw.s a [ * ~ i ~ t t , s t r ~ ~ ~ l  rrtukii~iu rcilliilrrlnril ( r  (3) l)c~A.Lzrlti tr)  ( 5  8) 
l)orltj(il)tr~r ji)glrrlt ki~riksilkr(Yl(rz K ~ ~ * I I L ~  t(rrr(ic.sot r.,srrk trijtkozttrtlri 
ki~ll, (Mt. 65. B ( I ) ,  (2). (3), (4). (S) 1)i.k.). 

Tc l i i t  az uzcmi tnnics jogositvinyait igy Ichct~ lc  
csoportosita~~i: 

- cgyiitttnuk8dCsi jog, - 
- cgyctCrt6i jog, 
- vClcmCnyc~Csi jog, 
- tlijCko~tntrislloz vn16 jog. 
Nagyon fontos, hogy :IL cgyiittmiikijtiCsi jog Ititcrjccl 

;I kollcktiv s~crziidi.sl>cn nicgllntrirozott j6li.ti cClu 
pCnr,cs~kiiziik fclli:~sznilis;i~;~, illctvc ar, i lycu cClu, ilycn 
jcllcgii i11gatl;inok hnsznosit;isrirn is. 

Sztrajktilalom 
AZ ii~(~rrri  ttrrrtiiqs r r  rrrrrrrkrilttrtrirrril .~zrr.r~i~z(~ft  ,szfr.tijkbrl 

kr~~u~sr~lrrtl~rrrr pir.lrrtlrrrr rrrrr~rrtrtr-trisnr kiitclev. Gurck i~rtrlrrri~l)~~r~ 
.szfr[ijkoi I ICI I I  .szi~rr~~z/ri~t, i l lcfr~~, ( r  .\ztrrijkot I ~ C I I I  tri~r~iyrrtIrtitj[r, 
illi,tl~i' ricrrr rrk(rrlti!~~ozl~rr~jrr. A z  i i z a i  tnrrriw .szfr~ijh!)rrrl 12szt JJCVU 

ttrgj~irrrrk 111~~1)izrrttisrr N sztrrijk i(1cjk1z~ sziirti~ti11. (Mt. 70. B) 
A tiirvC11y cgyCrtclmiicn clv;ilasztja a r6szvCtcli 

jogosultsligoknt az CrdckvCelelcmtii1, czkrt az u ~ c m i  
tnnrics sr,rimir;~ ncm biztositja ;I s/,trAjkb;~n va16 akt iv 
rCsr,vCtclt: ;IL u ~ c m i  tanrics, m in t  tcstulct s~t r r i jkot  ncm 
szcrvczl~ct, ncrn tlimog;\tllat 6s nern nk;~c i i lyo~hnt .  Ez 
tcrmCsr,ctcscn nctn jclcnti aL t ,  hogy a L  uzcmi tanics 
tagj;~ - mint  niunkavrillal6 - nc Clhctne a sztri~jkban va16 
r6s~vCtc.l jogosultdgival. Errc a/. id6tartan11-a a ~ o n b a n  
ar, i i ~ c n i i  t:rl~rics tagjlinak a n ~ c g b i ~ a t i s a  sziinetcl. 

111: ljorsih 1ti1~0.s 
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d6ntest hozott arrbl, hogy a Kollektiv Szerzddes vontathsi utazbkra 
vonatkozd rendelkezeseinek betaasara ellendrzeseket szervez. 
Eddig ilyen jellegd ellendrzesre Miskolc, Szeged, Bp. ~szaki 
6s Zalaegerszeg gepeszeti fdnoksegeken kerult sor. A feltdrt 
hianyossAgokrdl irasban Brtesitettiik a szakag vezeteset valamint 
az illetekes feliigyeleti szerveket. Mivel szinte minden alakalomrnal 
hianyossagok voltak tapasztalhatok, igy az illetekes hatdsag 
penzbuntetesre kotelezett nehany gbpeszeti fdndkdt. 

Ellendrzeseink soran a rnunkaidd beosztas elkhszitese, doku- 
rnentalasa, a munkaidd beosztas mMositasa, a pihediddk 
kiadasanak hianyossAgai kerultek elbterbe a leggyakrabban. A 
KSZ Helyi fijggelekeben nem minden esetben t6rtentek eldiras 
szerint a szernelyzeti fordulok rijgzitve, illetve azok nem lettek 
egyeztetve a szakszervezet kepviselbivel. A szocialis helyisegek, a 
mozdonyvezetdi varakozbk teren is tapasztalhatbk hianyosGgok, 
melyeket rernelhetdleg a kozelj6vdben megsziintetnek az 
illetekesek. 

Ellendrzeseinket a jdvdben folytatjuk. Kbrjuk kollbgainkat, hogy 
jelezzek ha valamely szolgalati helyen a Kollektiv Szerzddes sza- 
balyainak nem tudnak 6rvBnyt szerezni. 

evben rnilyen egeszseges ivovizet kapnak az arra jogosultak. Ot 
palybb negyfele asvanyvizzel palybott. A biralo bizottsagban a 
MAV Rt. erintett szakigazgatbshgainak szakemberein tul a rep- 
rezentativ szakszervezetek kepviseldi voltak jelen. Minden palykb 
t6rzskonyvezettBs az egeszs6giigyi felteteleknek megfeleld vizzel 
phlyikott, a kb. evi 2 milli6 literes rnegrendelesert. 

A nyertes a Corum Kft. Lillafiiredi asvanyvize lett. 

Legutbbbi szamunkban kdzzetettuk a MOSZ altal nylijtott 
mobiltelefon szolgiltatas akciQ keszulek arait, melyhez kepest a 
kdvetkezd arak vhltoztak: 

NOKlA 3310 lij ara: 19.900 Ft (rbgi La: 22.900 Ft) 
Ericsson GSM PRO uj ara: 59.900 Ft (r@i ara: 82.900 Ft) 
Motorola V50lSL uj ara: 59.900 Ft (regi ara: 49.900 Ft) 
2001. szeptember I - i  hathllyal a MOSZ altal eldfizetett kedvez- 

menyes mobilszolgaltat~sban reszt vevd kesziilekekre vonatkozd 
havi 120 db ingyenes SMS szolgaltatasban nern vehetd figyelembe 
az Brtekndvelt (kiemelt dij, pl.: Ibg6kuldbs, csengdhangok) SMS-ek 
dija. 
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MAV IMAZS 2001. HAPPY (TR) END 
A~lapokbanaSztkesfel~Crv;iri Gtptszeti F6nliikstgmozdony- ~nivel a KU'I' lttszim arinylnak tiikrozni kell a nern 

vezet6i tarr6zkod6jiban kifiiggesztett mcghivon, a nlliveliidtsi szervezettek erejtt, timogatottsigat?! 
hdzba invitdltik az irdeklo"d6ket, a MP;V Rt. elnijke dltal tar- - A MAV Rt. a btren feliil rntg, dolgoz6nktnt 3,5 % - - 
rand6 ,,forum1'-ra. A nevczctt id6pontban rnegtelt a nagyte- -ot fizet (amit nlindenki figyelmen kivul hagy) az 
rem irdekl6d6kkel(?). A tijbbskg a teriileten m~ikod6 onrill6 onktntes ptnztrirakba. Ezekben a ptnztirakban a MAV 
szolgllati helyek vezetCiibd1 ts kijztpvezetdib61 keriilt ki, Rt. ezcnthl nagYobb belcsz6list kovetel, mivel nern 
termiszetesen munkaid6ben. Megjelent nkhiny helyi szak- biztos, hogy a szakszervezeteit iltal delegilt vezet6k ugy 
szervezeti tisztsCgvisel6 is. Ez aztd~l a ,,dolgoz6i" Crdekl6dts!!! bdnnak a ptnzekkel, ahogyan Itellene. Ez is indokolja a 

A fdrumot Ievezet6 budapesti teriileti igazgat6 sajndlatat MAV vezet6i tiirekvtstnek helyesstgtt! 
fejezte ki, hogy az elnok lir nern tudott megjelenni, helyette A fuvaroztat6k ismtt hangot adnak aggdlyaiknak, hogy 
Pkter Mihdly vezkrigazgat6-helyettes lir tartja az el6adlst. a Hdromtves megrillapodis felmonddsa bizonytalanni teszi 
Ezt megel6z&n ,,happy end" stilusban ktsziilt MAV hlrad6t Gket, eztrt nern merik a MAV Rt-vel erdsiteni a kapcsolataikat, 
lehetett megtekinteni, utdna (idtzem) .interaktiv pdrbesztd" volt hanem tovdbbra is a kijzliton fuvaroztatnak. 
napirenden a veztrigazgatd-helyettes 6s az trdekl6d6k kozott. Netn is Crtik, mi a kifogdsa a szakszervezeteknek, mikor 

Ptter Mihdly 1 ora 45 perces tijtkoztatojinak els6 5 perctben a Hlromtves meg~llapoddst a MAV Rt. vezet6i mara- 
bevitt nthiny ,,gyomrost" a szakszervezeteknek. Ezt kovet6en dtktalanul betartottdk. Hacsali az nem, hogy - ,,ktrem a 
- az el6addslnak utolso 15-20 perce kivttel6vel - rtszletes, sajt6 ktpvisel6it, hogy ezt ne irjdk meg" - a jelenlegi vezetts 
milyrehato beszimol6 kovetkezett a MAV Rt. jelentrd (jbk nem kijt kiilon megdllapodisokat a hdtttrben, amely a 
vagyunk), jov6jtr61 (europai k d ) ,  probltmdkrbl (lopnak az dolgoz6k tudta ntlkiil, a rovdsukra, a szakszervezetek 
emberek, de mi tudjuk, 4s biintetiink), amozdonyokvezet6dllds- tdmogatddt, a vezet6k egzisztencidjit biztositotta a 2000. 
korszeriisittstr61 (tlilteljesitettiik, de nem Crttkelik), 6s mtg dv el6tti tdrgyaldsok kovetkezmtnyektnt. 
sorolhatnim oldalakon keresztiil. Mindezt egy 15 oldalas ,,kottd- A fentiekben leirtak csak kivonatdt ktpezik az elhang- 
b61", cimszavakat felolvasva, tnajd sz6beli kiegtszittssel, anek- zottaknak, de gondolom, hogy a legtobb munkatdrsamnak 
dotikkal szinezve, viszonylag konszoliddlt hangnemben. Ennek (nem a vezet6 ,menedzserekren gondolok) ilyen szoveg hal- 
ellentre kitrz6dijtt a MAV Rt. ,,f6kom1nunikitodnak valamint l a th ,  hozzdm hasonl6an kinyilt volna a bicska a zebtben! 
a tdrsadalmi Cs munkaiigyi kapcsolatoktrt felel6s vezkrigazgatb A levezet6 elnok ot percben engedelyezte hozzdsz6liso- 
helycctestnek stilusa, gondolkoddsa 6s el6adlsm6dja. mat, ami nem az dltalam el6re felvdzolt -ktrdtsekb61 ts 

Az utols6 15-20 percben jott a Itnyeg. ,,Van mtg a megillapitdsokb61 dllt, hanern az utolso 15-20 percben 
tarsolyomban nthiny gondolat, amir61 fontosnak tartom elhangzott rigalomhadjirat, provokdci6 kiviltotta gondo- 
besztlni" kezdetii programbesztd, a szakszervezetek, 4s latok ecseteltstbd. Kb. 2 perc utdn a levezet6elnok felhivta a 
azok vezet6inek lejiratisa cCljdb61. fig~elmemet, hogyez ,,munkatrtekezlet", nem szakszervezeti 

Visszautalva a besztd elejtn bevitt kis ,,gyomrosran, gyiilb, t s  ne a MAV Rt. vezet6it biriljam, hanem a 
panaszolta: munkit jobbit6 javaslatokat, ktrdtseket vlrnak t6Iem. A 
- A szakszervezetek sajnos rossz hirek keltkstvel, alaptalan kioktatissal egyiitt nern egdszen 5 perces hozzdsz6ldsomra 

vr(daskoddsokka1 feljelenttsekkel, a Hironltves megil- Ptter Mihdlyt61 12 perces vdlaszt kaptam, aminek a fele 
lapodis felmondisrival ... stb. rendre leromboljdk az sajk ~ i jT -bk l i  szereptnek 6s a szakszervezeti mozgalomban 
utaz6kiiziinstg i s  a fuvaroztatdk el6tt, a MAV Rt. vezet6i vtgzett munkijinak mCltatdsdb61 (ondicstret) illt. 
riltal megjelenitett igen kedvez6 ktpet. Ezek utdn nem maradt mds vilasztisom, megkoszonve 

- Sziilcstg van a szakszervezetekre, de nem ilyenekre. 5 perces felsz6laldsomra kapott 12 perces - magyardz- 
- Nem hajlanc16k tirgyalni, Cs partneri viszonyt kialakitani kodissal felCr6 - vilaszit, elhagytam a cermet. 

a M& Rt. vezettstvel, ptldiul a btrcarifa-tibldzat 5 A felsz6laldsom tartalmdt sdndtkosan nern irom le, 
eddigi tervezettt ,,tlb6l1l" elutasitott~k, pedig az aztdn mert az olvas6 fantdziija elegendd 
rendezte volna az eddigi, egyes szakmdk javdra vagy Ez a torttnet a szenldyesked6 dezinformilist, 
karara tijrttn6 torzuldsokat, t s  megsziintette volna az fenyegettst, t s  minden m k  eszkozt is bevet6 Mv-va l  
egyenldsdi elmtletet, ami tarthatatlan. folytacand6 harc ktpt t  vetiti e l k .  Mdr csak aztrt is, 

- Nem igaz, hogy a MAV Rt-nC1 a btrek nern emelkedtek mivel a veztrigazgat6-helyettes szerint a szakszervezeti 
megfe'elel6 mtrttkben. Az el6rehozott bdrkompenzlci6,ts a vezet6k Oszama bin Ladennel azonos taktiklt folytatnak, 
vdrhat6 mininldlis vesztestg p6tldsdnak szdndtka a MAV miszerint val6tlan infornlici6kkal bombizzik a 
Rt. vezettsinek rtszdr6l nern ezt bizonyitja, Nem lenne vasutasokat, hogy ftlelmet, gyiiloletet keltsenek. Mindegy, 
szabad a szakszervezeteknek torz osszehasonlitis (verseny- milyen aron, csak a cimlapon szerepeljenek! 
szfdr) alapjdn bujtogatni a tagsdgot, a vasutassdgot. N O  COMMENT! 

- Egytbkint is a vasutasok mdr megcsomorlottek a szak- Sztkesfehtrvdr, 2001. okt6ber 14. 
s~;~rvejr,ctekr61, ez ki fog majd diriilni az UT vdlasz- 
tisokon, ah01 az eddigiekkel szemben tobb fuggetlen 
jelljltnek kell bekeriilni a Kozponti Uzemi Tandcsba is, 

Horvdth Imre 
mozdonyvezet6, MMOSZ tisztstgvisel6 



A parlamenti kdpviselbk itlagfizettse az elmlilt ndgy 
dvben otven, jovedelmiik mintegy kilencven szizaldkkal 
emelkedett -- deriil ki a Ndpszabadsig osszeillitisib61. 
A fizetds ds a jovedelememelkedCs jelentos kiilonbsdge 
abb61 adbdik, hogy az dvek sorin mintegy kdtszeresdre 
noveltdk a kdpviselbk ad6mentes koltsdgtdritdsdt. 

A parlan~cnti kipviselcik fizctbc 6 jijvcdcl~ne tijbb ti~clbcil 
tcviidik ijsszc. AL alapGzctLsiiket 1998-ig a ~niniszteri i l lctmhy 
iitvcn sdza l~kiban  hatiroztik mcg, cz 19'97-1'998-ban 114 075 
forint volt. Kh ivc amnbatl ilg mciciositottik a tiirvhyt, h o g  
a mindcnkori kijz~isztvisclcii illettnknyalap iitsziirijsi~ Itapjik a 
honatyik alapfizct6k6lt. Ez jclctllcg a 3 0  600 forintos kijztiszt- 
viscl6i illctrn6iyalapp;1I szimolva bruttci 153 c x r  forintot jclcnt. 

Az alapfizctb mcgl~atrirozott szk~~aldka n bizottdgi tagsziggal 
6 a parlamenti tisztsc!gckkcl jir6 p6tlCk. A bizotuigi tagok 40, 
a bizotuigi alclnijkijk 80, az clnijkiik 100, a frakcicivczcto7it 
120, a y;~rl ;~n~cnti  alclnijkijk pcdig 180 s~h,al ikos p6tldkot 
k;~pnak. Az Orsdggyill& gaslxli1kod:isan;tk c~~eniirzLsdrdl a416 
sl;imvcvdszdki jclcntLs szcrilil a kc!~viseldk havi ;itlagillctm6lyc 
xi 1997-cs 17  1 czcr forintr61 2000-re 240 czcrrc cmclkcdctt. 
2001-be11 pcdig hozzivctCilegcs brutt6 2G0 czcrrr. 

SzintCn az nlapfizctis mcghatirozott sxizalikiban riigzicctt 
ad6mcntcs kBlts6gtErltCs is jir a Itdpvisclciknck. Ennck ijsszcgc 
attB1 fiigg, hogy az actott ki.pviscl6 ~n i ly tn  rncsszc lakik 
Budapcsttdl. 'l'avaly jclcntiis ItBlts6gt6rir6-en1cICst szavnztalc rncg 
maguknak a kCpviscldk. I'Cldiiul a fivirosi kcpvisclik 1999-bcn 
kiiltsCgtCrit6ki.m az alapdij 35 szlizalikit kaptik, tavalytcil ennck 
a ctuplijdt. A fc7virost61 tiibb mint 200 km-re lakb honatydk a 
kordbbi 6 0  szBza1i.k hclyett jelcnltg 160 szizalCkos (244 800 
forint) koltsdgt~ritist kapnak. A vidCkicknck az 0rsziggyfili.s 
hivatala bCrcl lakiisr Budapcstct~ legfeljebb 76 500 forintirt. 

Ax alapfizctLst, a bizottsiii vagy parlamenti t i sz t s i~h t  jirci 
phtltkot, a kiiltsigtirit$t 6 a lakisbirlct dijit is iisszcgd kCpvi- 
scldi havi itlagjiivcdclcm az 1997-cs 255 czerr6l 200 1-re 480 
czerrc cmclkctlctt. 

h e n  tul mindcti honatya szinth a kipviscl6i alapctfjinak 
fcliirt cgy s~~rnCly t  alkalmazhat, a titkirok fizctha is a parla- 
menti hivatal illja. A parlamcnt CpiiletCbcn 6 a ktyvisclii 
irodahazban i n g c n  vchetik igknybe a munkiijukhoz kapcsoldd6 
postai 6 tivkijzldsi smlgiltatist. Ingyen utxzhatnak a tii~negkijzle- 
kcd&i eszkiiziikijn, tchit villamoson, buszon, metrcin, vasuton. 
'I'avalycldtt a kipviselcik 13. havi fizctbt & ingyenes parkolht is 
megszavaztak tnaguknak, dc ettdl a kiizfclhiborodis nliatt vima 

Idptck. 
Bedna'rik Imre 

A Nepszabadsag oktober 4-en rneglelent irasaval 
kapcsolatban heteken at  kavarogtak bennem a 
gondolatok, ellentetes erzeseket keltve szivernben. 

Kezdjuk o t t ,  a vilag legtgrmeszetesebb dolga, 
hogy azok az ernberek, ak~k nagyban hozzal6rulnak 
politika~ munkajukkal egy orszag boldogulasahoz, 
jo, vagy kevesbe rossz jovdkepehez, azok nern 
lehetnek alulfizetettek. Aki a ,,kepvlsel6k jovedelme" 
cimu cikket figyelrnesen atolvasta, azt Iatta, hogy 
honi kepviseloink aldozatkesz rnunkajat novekvd 
utemben honoralja az allam. Ez igy van jol, 
elvegre az orszaggyules munkajarol Bvek ota csak 
sikertorteneteket rebegnek egyes haza~ rned~hk. 
A munkavallalok nern ~gazan osztjak a rozsaszin 
felhobe bujtatott  dicshimnuszokat, hisz keves az, 
ha a jot mondjak, s azt nern sajat maga tapasztalja 
rneg az ember. Nem vagyok rh  hivatott, hogy 
orszagos leptekekben gondolkodjak a tarsadalmun- 
kat feszito gondokrbl, de azert ugy erzern, 
hogy nern egyenl6 mertekben szorulnak ma a 
nadragszijak, s nern egyenlo mertekben - sot nern 
IS Brdernuk szerlnt - reszesednek emberek a 
boldogulas kosarabol. 

Tudorn, hogy a vilag tele van igazsagtalansagok- 
kal, rnelyeket egyik naprol a rnhsikra nern lehet 
orvosolni. Tudorn azt is, hogy a tarsadalmi feszult- 
segekrol a tomegkornmunikacio feladata eltereln~ 
a figyelmet, akar azzal is, hogy a ~ondoker t  
folyarnatosan a multat teszi felelosse. Igy van ez 
lelenleg hazhnkban, gondolom peldhkat felesleges 
rnondanorn. Agyrnosas zajlik orszagos szlnten, 
rnelyet napjainkra nagyon jol megtanultak tobb 
nagyvallalatnal is. No rnelyikre gondolok? Talalt. 

Naponta hallunk arr61 a forurnokon, hogy kozvetlen 
parbeszedet epitenek vezetok 6s rnunkavallalok 
kozott. E jeles esemenyeken az ,,odavezenyelt 
hallgatosag" reszletesen rnegisrnerheti a 
szakszervezetek telhetetlen vezetoinek nyujtott 
merhetetlen MAV thrnogatasok minden elemet. 
A hetkoznapi ,,mel6stU is erdekelnek ezek a 
pletykak, de neki o t t  nincs helye. Lehet, hogy 
azert, mert  6 kerdezne a ~ r o l  is, hogy mikeppen 
szakadhatnak, s thvolodhatnak el egyre jobban 
a vezetok es munkavallalok jovedelmi viszonyai! 
Vagy tan erdeklodne, hogy egy 30 rnilliardos 
veszteseggel mukodd vallaltnal, miert vannak a 
kepv~selok beret61 is ,,kissen elrugaszkodottabb 
vezetoi kifizetesek. Sokat kellemetlenkednenek, 
tehat az a jobb, ha az ertekezleten rbszt sern 
vesznek. Majd a ,,F6noku kijeldli, hogy ki lehet 
jelen. Az arra erdemes, ak~ nem kerdez, nern rnond 
semrnit, csak tapsol, ha eljon az ideje. 

Belegondolok, hogy valarnelyik VH-ban olvasbi 
kerbs volt, hogy a szakszervezeti vezetdk 
szamnlianak be iovedelmi viszonya~krol! Az 
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ismeretlen termeszetesen hasonlo kerest nem 
fogalmazott rneg a MAV vezet~ivel szernben. M~lyen 
meglepo . . . es mulatsagos! Felettebb Brdekes 
lenne, munkaltato es rnunkavallalb kepviseloi 
jovedelmeket latni egyrnas mellet. Termeszetesen 
a beosztassal jar6 egyeb juttatasokkal egyutt. 

Ha ez megtortenne, lehet, hogy az orszaggyulesi 
kepviseltik lennenek a legjobban felhaborodva! 

De addig is mondjuk csak a munkavallaloknak, 
hogy hazank legnagyobb vallalatanal minden nagyon 
16, minden nagyon szep, s rnindennel nagyon 
meg vagyunk elegedve! Minden rossznak okozoja, 
hogy leteznek szakszervezetek, melyek a vasut 
felviragzhshnak legnagyobb kerbkkotdi. 

Nem kivanok igazsagot tenni, azt az olvasora 
biznam. 2000, februhr kozepetol rnunkabeke volt, 
s van a Magyar ~llamvasutaknal. Mi valtozott ez 
iddszak alatt? Gyorsabbak lettek a vonatok? Javult 
a szolgaltatas minbsege? [ezt a menetrend vastag- 
saganak egyharrnaddt kitevo javitasok mintisitikl 
Jobbak a munkakorulmenyek? Sorolhatnarn m6g a 
kerdeseket, de ugy tirnik felesleges. Mutogassunk 
masra, hogy az Brderni problemakr6l eltereljuk a 
figyelrnet, lsmerds valahonnan e strategia. Valami 
nincs i t t  rendben, de addig is nezzuk a parlamenti 
kepviselok jovedelrneit. 

Sok? Keves? A gondolatok tovbbbra is csak 
kavarognak bennem. 

Kiss Laszlo 

Lapzarta utan Brkezett! 
A targyilagos tajekoztatas erdekeben le kell 

irnom azt is, hogy a MAV ~ t .  vezetoi AtaI 
Szolnokon, es Zahonyban ta r to t t  forumokon mar 
nern volt erezhetd olyan mertbkben, mint korabban 
a szakszervezet-ellenes megnyilvanulas. 

Kiss L. 

A Mozdonyvezet6k lapjhnak szeptembori szamaban 
megjelent cikkemnek kellemesnek itelhetii kiivetkez- 
mknyei. 

Amikor elhathroztam, hogy cikkemmel megosztom 
veletek a felujitott M47-es sorozatu mozdonyr6l alkotott 
velem&nyemet, nem gondoltam arra, bogy lesz valami 
kijvetkezmdnye. 

A cikk megjelendse utan tijbb kollPght61 kaptam 
visszajelz6st. Kktfble allaspont alakult ki. Volt, aki rijg- 
tijn elkezdte sorolni az 0 $tala rn6g fontosnak tartott 
problbmakat, illelve egy kollkga kijzolte velem, hogy 
d meg van elhgedve a mozdonnyal, eppen reggel 
vegzett vele, nern ert egyet velem. oromme1 vettem 
a visszajelzeseket, mert jelzi azt, hogy nem csak 
gGpekkGnt uliink fent a vezet6 allbokon 12 brat, 
hanem bizony legtijbbiinknek ~negvannak a saj6t 
elkkpzelksei arr61, hogy mit lehetne m&g jobba, 
komforlosabba tenni. Ki szeretnkm ujro hangsulyozni, 
nem az volt a szandkkom, hogy 1epocskondiazj.nk 
egy kezdemenyeztist, egy folyamatot, mely gondolom 
valahol Crtunk is tortenik. Szerettem volna felhivni 
a figyelrnet arra, 11ogy vannak olyan hianyossagok, 
melyeket kozijs odafigyelkssel, mbg most; idiiben lehet 
olyannci alakitani, ami tenyleg megteremti azokat a 
felteteleket, ~nelyek eleget tesznek egy eur6pai szin- 
vonalu munkahely fogalmanak. Ami a meglepetes 
volt szcimomril, 11ogy cikkemre a vezetiiscg felol is 
megkaptam a szuks6ges jelzest. Eliiszor oktatason 
kaptam c61zhst arra, hogy mennyire elaslam magam 
a cikkemmel. Majd a Vontatasi Fiinijk urral, Kovacs 
Laszlhval tijrtent besze1geti.s alapjan dijbbentem ra 
arra, hogy tenyleg elindult valami. 2001. 10. 19-en 
megbesz6l6sre hivtak Gyorbe, ahova a GCpeszeti 
Szakigazgatbsagr61 (tovibbiakban GSZI. MD) Takacs 
Tibor ur 6s Szalay Mihaly ur kivanta meghallgatni 
vtilemenyemet. Szorongi, varakozassal kksziiltem a 
talalkoz6ra. A kijlcsijniis bemutatkozas utan felmentunk 
a nevezett mozdonyra, es elkezdtiik a cikkemben 
leirtak elemzhset. Az elsii felvetes cikkem ellen az volt, 
hogy semmi j6t nem irtam a rno~donyrhl. Szeretnek 
kiivetkezijben j6t irni a rnozdonyr61, de most cikkemmel 
nern ez volt a cClom. Ami jo van a mozdonyban, ket- 
oldalu dolog, mivel ha parositjuk funkci6java1, mar nern 
is olyan biztosan j6. Pelda erre a szek, mely iilesre nagyon 
kknyelmes, de tolatashoz elmozditani megfelelii helyzetbe 
nern szerencses, 6s a labnak nincs rajta megfelelij hely. 
Vagy a j6 futes, melynek lapradiatora megkgeti a labat, ha 
a tolataskor az ablakon ki keIl nezni. 

A kisse zordan kezdiidii beszelgetds egy id6 utan 
- ugy erzem - atment szakmai informacibcserbbe, 
mely gyakarlat folytatasa a tovabbiakban is dijnt6en 
j6 iranyba alakithatja velembnyem szerint az ilyen 

I munkahelyi kapcsolatokat. 
Az elhangzott beszelgetPsrij1 ie~vzet k6szult, mely a 

cikkhez csatoltan olvashat6. 



Ezuton szcretni.111 lnegkiisziinni a GSZI. MD. munka- 
tarsainak, vezetiisi.gi.nek, hogy reagaltak, ks azt megfelelji 
m6don tettbk a cikkemre. Igazan akkor lesz Crtelme min- 
dennek, ha a leirtak, t s  az dliangzottak val6ra is valnak. 

Kovacs Scindor 
fiimozdony veze tii 

KCsziilt: 
2001.10.19-611 Gy& GtipCszeti FGnijksCg hivatalos 
hely isegghen. 

Jelen vannak: 
Takjcs Tibor GSZI. MD. 
Szalay Mihaly GSZI. MD. 
Kovacs Sandor Gyiir GF. 
Horvhth Peter Gyiir GF. 
Szabados Sandor Gyiir GF. 

Targy : 
A Mozdonyvezetiik Layjanak 2001. szeptemberi 

szamaban megjelent cikk az M47 1200 sor. mozdo11yr6l. 
A cikkben az alabbi hianyossagok keriiltek 

felvetbre: 
1. A megniivelt lal6terii sz6lvbdiire tett felvetbs. 
2. Ablak-yaramentesites l~ianya. 
3. Napellenzii funkcihjanak nem megfelelii elhelyezbse. 
4. A mozdonyvezetiii szbk. 
5. Vezetii asztal kialakitasa. 
6. Hibajelzii Ihmpiik. 
7. Vbszfbkszelep elhelyezese. 
8. Fenyszbr6 kapcsolbk elhelyez6se es mukijltetese. 
9. A WABCO MWF 107 tip. fedezii szeley mukiidcse. 

10. A kontroller mukiidPsi Lillhsai. 
11. A mozdony zajszintje. 
12. A mozdonyvezetii szemdlyes targyainak hasznalata 

ra kialakitand6 teruletek, ill. Ptkezbsi asztal hianya. 
13. Ablaktiirliik miikiid6se. 
14. A szblv6diik visszatiikrijziidtse. 
15. ~bersegi  kezelii egysGg elhelyezbse. 
16. Futiitestek elhelyezCse. 
17. ~telmelegitii. 
18. Feljar6 lkpcsii kialakitasa. 
19. uzemanyag niv6 uveg elhelyezdse. 
20. Kbzmos6 egysbg hianya. 
21. A niozdony homokol6 rendszere 
22. Al: ultsekre vbdiihuzat. 
23. Az oldalsb ablakok siittilitbstnck hianya. 
24. A vezetii aszlalok muszervilLigitasa fiiggellenitve 

legyen az asztal kivalaszlcistbl. 
Az ujsagcikk megjelenese elott mar folyamatban 

lev6 modositasok 
2.1Az ablak paramentesitks kialakitasa meleglevegii 

rafuvasos megoldassal, kabrifer segitCs6g6vel. 
5.lVezeti.i asztal mkrettnek niivelese, kezelii szervek 

athelyezbsc. 
6.1 Hibajelzii lamyak kivciltasa folyamatban van, disp- 

layos megoldassal. 

9.1 A WABCO fcikezii szclep mukiid~st;vel kapcso- 
latosan felvetett problcma m i r  ismert volt, jelenlegi 
kijrulmtnyek kijziitt konstrukcihs vciltoztatasokra 
nem latszik lehetiiskg. 

12.1 A mozdonyvezetii szemklyes hasznalatil tirgyaira 
kialakitand6 terulet Cs az btkezesi asztal hianyanak 
megoldasa reszben megtijrtbnt. Az ezen kivul fel- 
vetett etkezii talca kialakitisanak konstrukcioja a 
jijviiben fog tijrttnni. 

13./ A jelenlegi pneumatikus ablaktiirliik lecsertlbse tijr- 
ttnik villamos motorral mukiidtetett ablaktijrMve1. 

15.1 Az bberskgi kezelii egyskg elhelyezbse tovabbi 
vizsgalatot 4s megbeszelbst igknyel. 

23.1 Az oldals6 ablakok sijt6titi.s hianyanak megsziin- 
tetkse folyamatban van. 

A jelen leirtakon kiviil felmeriilt hianyossagok 
tovabbi megbeszeles es egyeztetes targyat kepezik. 
1./ A megniivelt lat6tcri.i sz6lvbdii konstrukci6s 

valtoztatasLira tett felvetest megvitattuk, a jelen 
helyzetben annak megvaltoztatasal nem tartjuk 
cblszerunek a jelentkezii kiilts6gvonzatok miatt. 

3.1 A teljes szblvbdii ablakfelulet nayellenziive1 tijrtC.116 
lefedbset tovabbi vizsgalatok targyjt kepezi. 

4.1 A mozdonyvezetiii szkkkel kapcsolatos felvetts 
tovabbi vizsgalatok targyal kkyezi. 

7.1 A balesetvesz6lyes vbszfkkszeley kezeliikar atala- 
kitasra keriil. 

8.1 A vezetii asztalra tijrtCnii f6nysz6r6 kaycsol6k 
athelyezbse tovabbi vizsgalat targyat kepezi. 

10.1 A kontroller mukijdksi allasait megvizsgiljuk, 
a konstrukci6 adottsdgat61 fuggiien a valtoztatas 
IehetiistgPt mCrlegeljuk. 

11.1 A mozdonyok zajszint mkrks6t Gyiir GF, elvbgzi, 
6s az eredmknyeket elkuldi a GSZI. 1VVE7. rbszbre. 
Ennek eredmknye alapjan akkor sziilelik dontPs a 
tovabbi inttzked6sre. 

14.1 A teljes szclvedo ablakfelulet nayellenziivel 
torten6 lefed4si.vel~s a nem citlatsz6 nayellenzdk 
alkalmazasaval a sztilvtdiik visszatiikrijziidGse 
megold6dik. 

17./ ~telmelegilii miikijdkse vizsgilat thrgy6t kcyezi. A 
vizsgalatot Gyiir GF. vegzi. 

18.1 A feljirG lPpcsii als6 fokanak kialakitisanak meg- 
valtoztatasa folyamatban van. 

19./ Az uzemanyagtartaly nivcjiiveg jelen kiirulmenyek 
kijziitt tijrdnii leolvasasa nehbzkes, ez&rt a meg- 
beszdts alapjan javasolt atalakitas lehetoseg4t 
megvizsg6ljuk. 

20.1 KCzmos6 egysbg - lefoIy6 - kialakitasa c6lszerunek 
tunik, eztrt vizsghlat thrgya lesz. 

21.1 HomokolG rendszer - kuliinijs tekintettel a homo- 
kolblada nyilasa - felulvizsgalat targyat kkpezi. 

22.1 A karbantartas soran GyGr GF-en a muhelyes 
dolgoz6knak muanyag vkdiihuzatotzsakot kell a 
szkkre huzni, ha le akarnak iilni. 

24.1 Igen. 
k. m. f. 
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ONALLO ESZKOZGAZDALKOL)AS, PONTOSABB KOLTSEGVETES 

Onallo gazdasag~ egysegkent mukodik tovabb a 
MAV Rt-n belul 2002. januar 1-jet01 az aru- 
fuvarozas~ alagazat. A szamvitelileg 6s penzugyileg 
elkulonulo tarsasag legfontosabb feladata az 
lesz, hogy a hagyomanyos belfoldl; export-lmport 
es tranzltfuvarok mellett azokat a teruleteket 
fejlessze, amelyeken arban es mlnosegben 
versenykepes szolgaltatast nyujtva jelentds 
tobbletbevetelre lehet szert  tenni, igy peldaul 
k~emelten kezelik 2002-to1 az iparvaganyokon 
bonyolodo forgalmat 6s a logiszt~kan alapulb 
szolgaltatasokat - nyllatkozta lapunknak Bobbl 
lstvan, a MAV Rt. arufuvarozasr szakigazgatoja. 
A MAV az elmult evekben elsosorban a legfor- 
galmasabb csomopontokon fejlesztette log~szt~kal-  
infrastrukturajat, a jovoben 1s ezek lesznek 
majd a szolgaltatas baz~sai. A vasuttarsasag 
ugyanls: nemcsak a nagy tomegu, hanem a kisebb, 
ugynevezett ,,egy teherkocsis" forgalomra is epit. 
Ez annyit jelent, hogy ah01 nlncs vasut~ palya vagy 
nem erdemes vonatot inditani, a MAV teherauto- 
val szallitja az arut  a 161 kiepitett gyujtb-eloszto 
kozpontokba, ahol egy azonos iranyba lndulo 
hosszu szerelvenyre pakoljak azt. Bobhl lstvan 
a jovd evtol esedekes szervezetl atalakitassal 
kapcsolatban elmondta: az arufuvarozasban 
resztvevo eszkozok, igy a tehervagonok, rakodo- 
berendezesek, iparvaganyok az onallo merleg 
szerlnt miikodo uj tarsasaghoz kerulnek. Ezaltal 
inerhetd lesz az arufuvarozasl tevekenyseg telje- 
sitmenye, csokkennek a keresztfinanszirozassal 
kapcsolatos bonyodalmak, tisztabb kep alakul ki 
arrol, hova erdemes penzt befektetni es hol 
szukseges vlsszafogn~ a koltsegeket. 

A tehervonatokkal bonyolitott fuvarok, illetve az 
ehhez kapcsolodo szolgaltatasok - htrakhs~ dij, 
merlegeles - eves szlnten 8 0  mllliardos bevetelt 
hoznak a vasutnak, ebbol az arufuvarozasnak 
mlntegy 1 5  milliardot kell palyahasznalatra 
k~fizetnie. Az osszforgalom 3 7  szazaleka a belfoldi 
fuvarokbol szarmazik, bevetel szempontjabol 
azonban 30-70  szazalekos az arany a nemzetkoz~ 
forgalom javara. A MAV. teljes forgalmanak 2 1  
szazalekdt az export, 3 3  szazalekat az Import es 
9 szazalekat a tranzitfuvarok teszik kl. 

A tervhez kepest az ev elso nyolc honapjaban 
masfel mi1110 tonnaval kevesebb arut  szallitott 
a MAV, am1 2,5 milllard forlntos negativumot 
jelent. A vasuttarsasag az (den 44,5 mlllio tonna 
aru elfuvarozas6val szamolt, ami 7,8 mlll~ard 
arutonna kilometerrel l e t t  volna azorios. Bobal 
lstvan elmondta: az Bv elqen szamitottak arra, 
hogy az Al-Duna megnyitasaval csokkennek delre 
lranyulo fuvarjaik, ellenben az is biztos volt, nagy 

mennylsegu buza, kukorica 6s cukorrepa terem az 
iden. A MAV-ot azonban kedvezdtlenul Brte, hogy 
a megtermelt gabona ertekesitesevel kapcsolat- 
ban problemak merultek fel; az eurohoz kepest 
erosodott a forint, az ackliparban ped~g csokkent 
a kereslet. Ezeknek a nem vart esemenyeknek a 
hatasara a MAV Rt. bevetelel a tervhez kepest 
2,5 mlllrard fo r~n t ta l  csokkentek. Szeptemberben 
javultak a fuvarozasl feltetelek, buzabol hetente 4 5  
ezer tonnara kapott megrendelest a vasut, nagy 
menny~segir cukorrepa, llletve cukorlpar~ termek 
fuvarozasara irtak ala szerzodest, 6s az autopalya- 
epitkezesek 1s utemesen haladnak. Bobal lstvan 
szerlQt az ev vege~g a vasut 43,7 millio tonna arut  
szallit el. jgy mlntegy 2 mllliard forinttal maradnak 
el a tervtol. Am mlvel kevesebb vonatot kellett 
kozlekedtetn~ es a koltsegeket IS csokkentettek, 
az alagazat varhatoan tervszlntu lesz 2001 -ben. 

A teherkocslpark fejlesztesere 1,5 milllard forint 
jut az ~den, hotott 3 - 4  milllardra lenne szukseg. U] 
teherkocs~khoz hosszutavu berleti szerzddesekkel 
jut a MAV. A tarsasag jelenleg mintegy 20 ezer 
teherkocslval rendelkez~k, ezek kozul 1 6  ezer 
uzemkepes es 70 szazalekuk alkalmas nemzetkoz~ 
forgalomra. Mlnt azt  Bobal Istvhnt61 megtudtuk; a 
kozlekedd szerelvknyek 30 szazaleka magancegek 
teherkocs~ja~bol 811. Bobel lstvan szerint a kocsipark 
a valtozo placl ~genyeknek hegfeleloen folyamatosan 
valtoz~k. A fuvarfeladatok teljesitesehez a kulonvdlb 
cegnek a jelenlegln kivul 6 0 0  gabonaszallito, 
5 0 0  eltolhato oldalfalu, 2 0 0  kontenerszallit6 es 
4 0 0  onuritds tehervagonra lenne szuksege a 
kozeljovdben. 

A kozelmultban nyllvanossagra hozott uj un~os 
kozlekedes~ programban eloterbe kerul a vesztese- 
get okozo torlodasok megszuntetese, a kozlekedes~ 
modok kozot t~  egyensuly megteremtese, a globalls 
es a megrendel61 ~genyekhez va16 ~gazodas 6s a 
kornyezet-kimeld technlkai fejlesztes. Ennelfogva 
onall6 aruszallito vasutvonalak klepitese 1s szerepel 
a programban az un~os, llletve nemzetkoz~ ..fo folyo- 
sokon" 2008-ig pedlg a szabad palyakapacltasokat 
1s biztositan1 kell. A vasut harom even belul 
atteklnthetd szerkezetuve tehetd, novelve az uzletl 
alapu mukodes aranyat. Ezzel egyutt 2003-to1 
mlnden utaskllometerhez pontosan kiszamitott 
allam1 tamogatasnak kell jaruln~a. 

(Forras: Magyar Nemzet) 



Egyik ncipilcipunk oklObcr elcjt!n r6szlcles interjilt kiizijlt a MAV lit. vcztiripzgatOjAvd, Kukely Mirton 
urral. 'Tijbbek kijziitt elhangzott, hogy 2002. januar l-tiil pt!nr,ugyi szi~nvitelileg elkulijnitik az ~rufuvarozasi  
Szakigazgali~~igot. Mivel a MAV Rt. reformjiban - a rniniszteri igtiret ellent!rc - nem tudunk hathatcjsan 
kijzremukiidni, ezkrt a tisztinllilis tirdekkben levtillel fordultunk a vez6rigcizgatdho7,, hogy a tervezett 
vi5ltozisokrOl tiji.koztassci szakszervezelunket. 

KukeIy ill. oktciber 4-i vilas~iibali azl kiiziilte, hogy ,,az clkiilij~~ittis nem eredm6nyez rnunkajogi viltozast sem a 
mozdonyve~etijkre (belebrtve a motorkocsin Ps motorvonalon szolp5latot ellildkra is), seln a vontatasi utazcjkra." 

Ezzel egyidejiileg a g6pks~cii szakigazg.?tO ilr is szcjbeli tij6kozlatist adott, niajd kbrksiinkrc ezl irisban is 
niegkuldte, melyel ezuton szeretnbnk kiizreadni a koll6g6knak. 

Mozdony vezetdk ~Akszervezete 
Kis Ldszl6 elnok lir 

Tisztelt Elniik ~ r !  

okt6ber 9-i szemklyes megbeszilhiinkre hivatkozrissal 
irasban is n~egltiildon~ a MP~V Rt. ritalakitisrival kay- 
csolatos eddig mnegismert, a Gkpkszeti Szakigazgat6sigot 
is hint6 vriltodsok tervezrtet. 

Magyarorszlig Eurtjpai Unitjhoz va16 csatlakozlsa remt- 
nycink szcrinta kijzeli Cvckben ~nc~tiirtdnik. Enliatt nines 
mlis Icl~cto"skgiir~k, tnint a vasutreform sorin az aldbbi f6 
fcladatokrs koncentralni: 
- a s7,olgiltat;isok min6stgknek javitrisa, 
- a MAV Rt. szervezetknek dtalakitka, 
- a hum6npolitikai kdrdtsek I<ien~elt kezelbe, 
- belso' 6s kiils6 er6forrdsok n1ozg6sltisa a fejleszttsekre, 
- kiszdmithatci finanairozdsi feltttelek megterenltese 
Az Eurbpai Uni6 vasilrakat trint6 2001. Cvi irdnyelvei 
(nyilvrinosigra hozva 200 1. szeptember 1341-1) mdr 
lehet6vC tcszili a vontatisi kapacitist biztosit6 vasuti vdl- 
lalati szervezet kialakitdsit. Ennek megfe'elel6en virhat6an 
2004-re az allibbi f6 szervezeti egysdgek jiinnek letre: 
- pdlyakapacitdst elosztd ks prilyahasznilati dijat n~egha- 
tiroz6, 
- miikodo" infrastruktura kezel6, 
- szemtlyszillit6, 
- Brufuvarozci, 
- vontatcijirmiivet biztosit6 ds szervizszolglltadst tiy~ijt6. 

A fenti szervexteknek megfclclo' terve-zett sCma niellkelve. 
A legfolitosabb es~koziik ts forrdsok, a~nelyek szakszol- 
gdlatunktbl Btkeriil az drufuvarozashoz: 
- teherkowik (kozforgalmd), 
- Ro-l,a kistr&ocsik, 
- forgtjviza I<, kiizvetir8kocsik (%ihony-Port), 
- kontkerek teljes illomrinya. 

. 
1,egfontosabb tevtkenyskgek, arnelyekkel (GSZI 
fcladatkiirdb61) k i l ~ v u l  az i rufuvawls fcladaca: 
- teherkocsik, korlte~lerek nyildntartiisa, beszerzksc, 

fejleszttse, karbantartdsinak, javitkinak mcgrcndeltse, 
- kocsik (kereskcdelmi) lniiszaki vizsgalata, 
- jiirrniijavit6i 6s kocsijavitdi Btvttel, 
- tcherkocsi-tisztitis. 

El&zetes bccslks szerint szakszolgalatunktcil kb. 200 fo" 
lttszam Itadisrira kcriil majd sor. 

Varhat6an 2003-ra a s~xtmdlyszdllitis iinill6sulisa is 
hason16 clvek alapjin f% szervcz6dni. 

A jclcnlcgi elkdpzel&sek szerint a mozdonyok a &ptszet 
rillagiban maradnak, a7, uzen~eltet&si feladatok 6s a vasuti 
jrirnliivek karbantartisa, a szerviztevtkenys&g as! italakul6 
szakszolgrilatunk tevCkellysCgi kiireben n~aradnak. 

Hangsulyazottan hivom fel a figyelmet arra, hogy tdj6koz- 
tat6 levelem a jelenleg forn~dtjdb italakitas legldnyegesebb 
clemeir61 ad kdper. A dontdsek rneghozatala utin a 
Kiizponti Uzemi Tanria ts az Crdekvkdclmi szervezetek 
tijtkoztatrisa mir a vegleges elkkpzelCsek szerint fog mee- 
tortdnni. 

Termkszetesen az trintett teriileteken a helyi egyezcedseket 
is le fogjuk folytatni az trdekkdyviseleti ts  drdekvidelmi 
szervezetekkel. 

Budapest, 2001. oktbber 17. 

Tisztelettel: 

- 
Juhisz Gyula 
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TER VEZE TT SZER VEXE TI I.'ELEPIT&S 
a .rzamvi!eli stinfalasztus elsb'idoszak61iak (2002-2004) vdgktt 

1 gazdhlkodhsirAnyitAs, vagyonhasmosiias, k6myezetvtdeiem, igazgat8s-jog, informtika,min8sCgbizt0~it6s, I 
foglalkoztath egkszsCgiigy, nemzetkozi kapcsotatok, kdzkapcsolatok, teriileti igazgatodgok 

1 I 

I lafra- 
I struktura I / h u -  

Hatter szolgirltatok: I I 

anyaggazdalkodis, btnihads-leboi~yolitas, szimvitel, hevttel 

I I I + f It 
portfolio 
(peldaul) Vagyonke~xlb JbszkisCr Kombitcrnlinil titasellat6 Tiszavas Kft 

I portfolib 
(p61dPul) Jegynyomda MAV kert MM Cargo 

9001,  WOW^^ 91 - P5& 
a Szivhwaipy O y e R n ~ i Z b a n  
D r .  V t r r s s  E s d r r  r e  4 *  

.... * I . . . .  

# ' * - 5 m  1.1 

MOSZ IWPA 2001/2002 
csoportok osszedllitasa 

az irvinyes nevezisek alapjan 
A 

Szombathely 
PBpa 

CelldOmOlk 
Zalaegerszeg 

Tapolca 
Veszprem 

G ydr 

B C 
Hegyeshalom Bp. Keleti 

Komarom Bp. ~szak i  
Pusztaszabolcs Bp. Ferencvaros 
Szbkesf.var I. Bp. Deli 
Szekesf.var II. Szolnok I. 

Szolnok II. 
Balassagyarmat 

D E F G 
Miskolc I. Szentes Pecs Debrecen 
Miskoic 11. Mezdhegyes Piisp6kladany 
Szentes Kiskunhalas Kecskernet 
Hatvan 

A felsorolisban nem szerelo" csapatok a bajnoksigban 
nem vehetnek riszt, lnivel a nevezCsi feltkteleket nem 
teljesitetttk! A kiirds trtelmtben, amennyiben a selejteziin 
rtszt vettek a pontjaikat torolni kell, eredmtnyeik Cs az 
elleniik eltrt eredmtny nem szdmitanak be a csoport 
osszesittstbe! 

A sportbizottsag nevtben: 
Laczai Lajos 
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A GDL 44. RENDES KONGRESSZUSA 

Fent idezett jelmondattal tartotta 2001, szeptember 
25-to1 - 26-ig a Nemet Mozdonpezetdk Szakszervezete 
[GDU 44. rendes kongresszusat a stuttgarti Liederhalleban. 
Kereken 1 100 szavazasra jogosult es vendegkuldott, 
valamlnt szamos diszvendeg jott ossze a Baden-Wiirtem- 
bergi tartomany1 ftivarosban hogy jelenletevel jaruljon hozza 
a kongresszus sikeres lebonyolitasahoz, illetve kiskrje 
figyelemmel az ott torthnteket. 

A Magyar Mozdonyvezetok Szakszervezetet Kiss 
ksz lo  a MOSZ elnoke, az ALE alelnoke es Huszar Laszlb 
Imre, a MOSZ nernzetkozi referense kepviselte. 

Mint arrol mar korabban tajekoztattuk olvasotnkat 
a GDL kongresszusat megelozden t a r t o t t a  S tu t t -  
gartban soros elnoksegi uleset az Eur6pa1 Auton6rn 
Mozdonyvezetd Szakszervezetek [ALE] is, igy ter -  
meszetesen az elnokseg tagjai kiseretukkel egyutt 
valamennylen a GDL meghivasanak eleget teve 
reszt  vettek a kongresszuson. 

A GDL 44. rendes kongresszusat Manfred Schell 
szovetsegi elnok nyitotta rneg, 6s a kereken egy oras 
unnep~ beszedeben szolt a GDL-rol, a GDL tagjair61, 
a GDL es a rnunkaado kozotti vtszonyrol, a vasut 
els6 szarnu vezettijerbl, valarnint az egesz vasuti 
csucsvezetdsegrbI, a munkahelyek rnegszunteteseriil, 
a tervezett kereset csokkentesekrbl, a tulajdonos 
szereperbl, valamint a tobbi vasuton belul miikodb 
szakszervezetekhez firzodti viszonyukrol. 

A nyilvanos rnegny~to unnepsegen szot kapott es 
udvozlb szavakat mondott Klaus-Peter Murawski 

A GDL alelnokei kiiziil Georg Beck a leadott 
osszes 21 3 szavazatbo1154-et, Heinz Fuhrmann 
129-et, Dieter Kowalsky pedig 191 igen szava- 
zatot kapott. 

A kongresszus megvalasztotta a fent emlitette- 
ken kivul a fdpenztar vizsgblokat, valamlnt a kolt- 
segvetesi es penzugyi bizottsag tagjait IS. 

A kongresszus munkaja a valasztasokat kovetden 
a benyujtott inditvanyok, kerelmek megvitatasaval, 
~l letve az ezekhez kapcsolodo hatarozathozatalokkal 
folytatodott. 

Manfred Schell zarszavaban azt  mondotta: 
,,Azokat az inditvanyokat, amelyeket a kongresszus 
elfogadott 6s amelyek,rol hatarozatot hozott, 
most mar csak elettel kell megtoltenunk. A kong- 
resszus uzenete~t kell a munkahelyeken meg- 
jelenitenunk a jovb elv6rhsainak, kihivasainak 
megfelelben. Kongresszusunk jelmondatanak rneg- 
felelden elfogadva a kihivhsokat. 

A GDL kovetkezb kongresszus~nak 2006-ban 
elbrelathatolag Berlin ad otthont. 

Huszdr Laszl6 lmre 
nemzetkbzi referens 

ALE TACSZERVEZETI B E S Z A M O L ~ K  
Stuttgart polgarmestere, Ralf Nagel a Nernet Szovet- 
segi Kdzlekedesi Miniszteriurn dllamtitkdra, Hartmut A jovdben szeretntnk megismertetni tagslgunkat az 

~ ~ h d ~ ~ ~  a ~e~~~ R~ elsb szarnu vezetb,e, Eur6pai Mozdonyvezet6k Szakszervezete (ALE) tagszer- 

Klaus W, Lippold a CDU/CSU - parlamenti frakcib vezeteinek id6szaki beszimolbival. 
elndke, Bopis Palmer a baden-wlirternbergi tartorndnyi Els&dnt, most a Nkmet Mozdonyvezetdk Szakszerve- - 
kepvisel6, Dr. Winfried Wolf a PDS - partarnet& zetdnek (GDU cijCkozcatdjlt olvashatjltok. 
kozlekedespolitikai szov~vdje; Kiss Uszlo, az ALE 
alelnoke, valamint Erhard Geyer, a NBmet Koz- 
szolgalat~ Szovetseg es Tarifa Unlo szovetseg~ elnoke. 

A nyilvgnos rnegnylto unnepskget kovetden a 
kesd delutani orakban kerult sor a GDL, csucsveze- 
tiisegenek [a GDL szijvetsegi elnokenek, valamint 
tovabbi hhrom alelnokenekl rnegvalasztasara amely 
a kovetkezb eredmenyekkel zarult: 

A GDL uj szovetsegi elnokenek ismetelten 
elsopre tobbseggel Manfred Schell urat valasz- 
to t ta  a kongresszus, a leadott iisszes 209 
szavazatbol190 kiildiitt szavazattal valasztotthk 
msg ismetelten a kovetkeze n6gy bvre. 

A korabbi harorn GDL alelnokot is megerositette 
a kongresszus hivatalaban a kovetkezo szavazati 
aranyokkal: 



a t  ALE tagszervezeteinek 
a 2001. szeptember 24-i elnoksegi iilbsre keszitett beszamoloibol 

GDL [Nemet Mozdonyvezetok 
Sza kszervezetel : 

I. Az iizemi tanacs torveny mldosithsa. 
A nemet szovetsegi kormany terveiben szerepelt 

az uzemi tanacsokra vonatkozo torveny modosi- 
tasa, amelynek lenyeges eleme, a kisebbsegben 
lev0 uzemi erdekvedelmi testuletek gyengitese volt. 
A GDL-nek, kozosen a DBB-vel [Nernet Kozszol- 
galati Szovetsegl egyutt sikerult ezt a kormanyzati 
torekvest megakadalyozni. A szovetsegi kormany 
visszavonta az eredeti torvenymodosit~si javaslatot, 
s olyan uj javaslatot dolgozott ki, amely kizarja, hogy 
a kisebbsegi uzemi tanacsok jogai csorbuljanak. Az 
eredmenyt a GDL es tagsaga nagyra ertkkeli. 

11. Mozdonyvezetoi jogositvanyok. 
A GDL kezdemenyezese nyoman sikeriilt elernunk, 

hogy Nernetorszagban a DB AG [Nemet Vasut 
Rt l ,  valamint a maganvasutak megegyezesre 
jutottak az egyseges mozdonyvezetoi vezetoi 
engedelyek kiadasanak targyaban. A kiadasra 
kerulo mozdonyvezetoi jogositvanyok biztositjhk, 
hogy Nemetorszag teruleten kizarolag csak azok 
legyenek felhatalmazva vasuti jarmuvezetesre, 
akik az egyseges kepzesi iranyelvekben rogzi tet t  
megfelelo kepzesben reszesultek es ennek meg- 
felelo kepesitessel rendelkeznek. Ezenkivul az is 
a minimalis foglalkoztathatosagi kovetelmenyek 
kozott szerepel, hogy megfelelo oraszamban kell hitelt 
erdemloen igazolni minden targyevben a tenyleges 
mozdonyvezetBi gyakorlatot. Ezzel az intezkedessel 
a mozdonyvezetoi munka Nemetorszagban feler- 
tekelodott, ugyanis megakadalyozza, hogy rosszul 
kepzett, e r  ezaltal rosszul f izetett mozdonyvezetok 
Nemetorszagban foglalkoztathatok legyenek. A 
mozdonyvezetoi engedelyek bevezetese siker a 
GDL, valamint a Nemetorszagban dolgozo minden 
mozdonyvezeto szamara egyarant. 

Termeszetesen a GDL a jov6ben is allandoan 
szorgalmazni fogja a mozdonyvezetoi kepzes, 
a szakmai oktatas, valarnint a tovabbkepzesek 
hatekonysaganak javitasat minden mozdonyvezeto 
erdekeben aki Nemetorszagban mozdonyt akar, 
vagy mozdonyt kell vezetnie. 

Ill. A vasutha16zat 6s az iizemvitel szetv81asa 
Nemetorszagban komoly vita alakult ki, hogy vajon 

a vasuthhlozatot fuggetleniil a vasuti uzemviteltol 
kell a jovdben mukodtetni, vagy pedig valamely 
vasuttarsasag kezeben kell maradnia. [PI. a DB 
Rt-neI.1 A vita nagyon is erzelmi alapon folyt es 
tobbszorosen is a szemelyi erdekek kerekedtek 
felul a szakmai erveken. Ezt kovetoen a szovetsegi 

kormany annak elosegitese erdekeben, hogy lehe- 
toseg szerint egy fuggetlen, szakrnai alapokon 
nyugvo dontes szulethessen egy munkacsoportot 
hozott letre, amely azt kapta feladataul, hogy 
elokeszitse a szukseges donteseket. A munkacsoport 
allasfoglalast kert a temaban a vasuttarsasagtol, 
a szakszervezetektol, kozlekedesi professzorokto1, 
es meg sok egyeb helyrol. A vitaba bevontak a 
nyilvanossagot is annak erdekeben, hogy meg- 
gyozzek a nemet polgarokat es ezaltal a szovetsegi 
kormanyt is, hogy az 0 allaspontjuk az egyedul 
megfelelo. A nyilvanossagi vitat idonkent teljesen az 
,,iszapbirkozas" jellemezte. A GDL ebben a vitaban 
nem ve t t  reszt ,  ellenben kidolgozta allasfoglalasat, 
amelyet e l ju t ta to t t  az illetekes munkacsoporthoz. 

~ l las fo~ la lasunk  sarokpontjai a kovetkezdk: 
- Nincs eldontve ki uzemelteti Nemetorszagban a 

vasuthalozatot 
- Eldontott teny viszont, hogy egy vasuthalozat egy 

reszet kiemelten kell kezelni, amelynek koltsegeit 
a nemet kozlekedesfejlesztes fogja viselni. 

- A kiemelt vasuthalozatnak egy hosszabb idoszakra 
szoloan kell a kiepiteserol es az onfenntartasar61 
gondoskodnia 

- Ezzel egy iddben kell rendezni a nemetorszagi 
versenyfelteteleket a kozuti, legi, vizi, es a 
vasuti kozlekedesi alagazatok kozott. A vasut 
hatranyait ebben a versenyben fel kell szamolni 
A GDL remeli, hogy javaslatait a szovetsegi 

kormany elfogadja, mindenek elot t  azert, hogy 
Nemetorszag egy teljesitdkepes vasuthalozattal 
rendelkezzen. A GDL szamara rnindezek mellett 
teljesen jelentektelen, ki uzemelteti a vasutha- 
Iozatot. 

IV. A DB Rt-nek a kormere iitottiink 
A DB R t  egyes munkaadoi kepviseldi az utobbi 

hetekben megprobalkoztak megengedhetetlen esz- 
kozokkel mozdonyvezetoi munkahelyeket megspo- 
rolni. Emellett pl. Szasz-Anhalt tartomanyban 
tobb mozdonyvezetot akartak lecsoportositani, 
vagy folds mozdonyvezetoi letszamot kimutatni. 
A kimutatott letszamfelesleg az er intet t  kollegak 
szamara nehany even belul a rnunkanelkuliseget 
jelentette volna. A GDL eroteljes beavatkozasa 
altal ezek a visszaelesek megszuntek, miutan a 
szukseges reakciokat kilatasba helyezte a szak- 
szervezet. A DB R t  arra kenyszerult, hogy 
beszuntesse vezetoinek az ilyen jellegli tevekeny- 
segeit. A kollegak elleni folyamatban Ievo munkaltatoi 
intezkedeseket pedig a DB R t  visszavonta. Ezzel 
a peldaval is  vilagossd valt, mit  is  tud tenni tagjai 
erdekeben egy jo szakmai szakszervezet. 
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V. A GDL lfjusagi Szemrezete Megvitattak es hataroztak a GDL Kongresszusan 
Ez 6v aprilisaban ta r to t ta  kongresszusat eloterjesztendo inditvanyaikrbl. Kulon orom volt 

Konigswinter-Thomasbergben a GDL-lfjusagi szamukra, hogy vendegeikkent udvozolhettek 
Szervezete [GDL-Jugendl, melyen megvalasztotta kongresszusukon a Magyar Mozdonyvezettik 
szovetsegi elnoket Thomas Gelling szemelyeben. Szakszervezetenek n6gy tagu kuldottseget. 

A2 ELFELEDETT KISVASUTAK, 

Lehets6gcs, Iwgy tiirt6nclan sok kollegit fejcsbvalisra, nctin 
uosztalgildsra k6sztct. 

Valamikor mindoi moztlonyvezctd kayott jht6kvasfittal 
kcztltc a ,,pllyafutQslt", sdt biztos vagyok abbiui is, !logy :I ma ni4r 
SzCchenyi hcgyi Gyermekvasutnak elkeresztelt Utttirdvasfiton 
csotillta mcg a mozdonyt. 

Magyarorsziigo~i a niCg uzclnbc~i livd kcskcnyt~yomkijzii 
vosi~tvonalak hossza clCri a 350 kni-1. EL cgy ilyrn kis orszdgban 
ncni sok (a Budapest-1 legyeshalom kiizijtti tlvolslg oda-vissza). 
A scbcssi.gri,l a k6scibbickbcn lesz sz6. 

A kijzelmultban cgy prir n a p t  t6ltiittcni cl Nyircgyllilziin, 
6s isnicrijst~~ii tan5cs:ira hallgi\tva tcttcm egy kis kirlndulrist a 
NyirviJCki Regionilis I<isvasuton. 

Bevallom, cgy kicsit szokailan volt az, hogy egy j6 ICplsscl 
At lehct ICpni n sinplrt, ah01 a vonat kiizlckcdik. 

A kisviisljt el6g sok itlast s ~ l l l i t  (teherforgalom nilr nincs), 
6s Brdekes t6jon 1mlac.i (sukszor a telcpiil6s fdutcrijin, a kcritis 
niellett). 

Kihasznllvn a Ichclds6get, megvizsglltam az itt dolgoz6 
niozdonyvezctdk niunkak6riilniCnycit. 

A mozdonyok niilszaki illapotn el$ tiirbctc",, sok tckintctben 
jobb, mint ,,~tagycrbb tlrsaie': Koszonhetd cz a~uiak, hogy az itt 
smlgalatot rcliesitd niozdonyvezetBk~ick, valamint a Nyiregyhazi 
GCpbzeti Fdnokst2g niiiszaki vczetbe seg6dletenek, akik sok idCt 
toltenek el ezcn ~ni~zcrilis t2rtCkCi mozdonyok javftislval, hogy azok 
mrikiidAk6pcsek legycnck. Minden elismer6sem a kollCgAk6, riiert 
ilgy brz~m, hogy nianapsiig a mozdonyvezetcik megbecsiilbe a 
nagy MAV-on belul is cgyrc kevcscbb, holott a vez6rigzgat6s6gon 
van cgy-kCt ,,vo!tm kollCghnk, akik tali11 tobbet tehetrienek ez 
ilgylx.11. Saj~ios Ok mlr clfelejtcttCk, h q y  honnan jiittek! 

Informriribim sxrint igltrct van arra, hogy kCt niozdonyt 
fcllijitiuiak ;i jlrmiijevitGban, de igirni niindcnki tud. KCrtIts, 
liogy a ddntCsIioz6 hclyekcn l&v41 embcrck sziiva nlennyit Cr! 
Mincicn esetbea a +nzre hivatkoznak. 

Tovibb falytatv4 a vvizsgil6drisai111at; n niozdoriyok 
vczet6illka e r k n  lepusztult. Szetinteni csak a mcgsz6llott, 
szakndjukat, hivatrisukat szeretd kolltgrik klpesek ilyen 
kijriilmCnyek kozbtt dolgo-oni. I'ersre, ha ez valahol s z 6 h  
kcriil, sok esetben a legegyszeriibb megoIdLt vllasztjik az 
illetCkesek: n~egsztintctik a vasiltvonalat. Ehhez nagyon i61 
Crtenek, rieni tori,dwk az cmbcrekkel. 

&6nimcl tapasztaloni viswnt, hogy a mozdonyok tbbbsbgc 
cl van lltva rldibval, anii nagy dolog, liiszeri a m~zdonyvczrt6 
igy nincs. cgyediil. 

A vtrnatok sebess&ge 40 kndli, a pdlya selwss6gc 50 km/h, 
de az embert a legviratlannbb helyen is 6rik nieglepetCsek, pl 
a ,.lassiljel", de neni is akinnilyen, 150 kmlh, hirom hclyen 
taliilkoztam vele. E4it igen! 1 laladunk EurGpibal Ilyet csak 
az orszig I. fKYonalhin Illtan\, ahol az EurKity wnalok 
siliguldoznak (1101 van eel a TUG-hez k6pcst). 

Condolom, most sok kollega atra gondol, hogy ha ilyen 
lassi~jel van itt, akkor mkgsem olyan el~ilaradott ez a Kelet- 
~iiagyarorszligi r6gi6.1 logy kinck a felclBssPge, czi ne vitassuk. 
Gondolom a pilyamester urat ezCrt a Ias,~~lijelCrt meg is 
ciics6rik. 

A pilyavasuti vedrigazgat6lielyettas 6r is hii!iiszke lehet a 
vascti pilya illapotlra, mert mariaplg ilyct ritkln lit air ember. 

Solfszor hallunk 6s olvasunk, arrbl. Iiogy az 6lla11i ljgy 
t(ttnogtja :t vasutat, Iiogy pl. elcngctli a~ adbsdgfft. Az is 
biztos, liogy 0 pCnzt riem a kisvasutakra kell forctitani. Ez a 
kisvatiit - a sok I1ozz4 hasonl6 kisvasfittal egyutt - ezredre~idfi 
kfrrles a MAV Kt-riel, de nz6rt ,niegCrnc cgy mis6tw. 

iiogy czt en - mint kiviilill6 - miCrt volt an^ oly bator 
ezt megfrni? Egyszerii a magynrizat: sokat oluasram a MAV 
Rt. lapjlban a kisvasutakriil. Qtt a a k  a sz6pel, a 1.61 irtdk le. 
Gondoltam, hogy egyszer a snj& saeme6nmeI @2&d&m meg r6la. 

A kisvasdt drltal Ctin&tt ~elepiikisrken &el 35 000 
ember 61. Nagyon sok ernbrnek ez az egyetlen cl6rhet6 6s 
niegfiz~tlwu5 kijzlckedhi eszkoze. T a l h  egy kis odafigyelessel 
- a MAW r6sztnil- 6s egy kis pnzzel  segftve cl~nondhatjuk 
maid, hogy unokhink is lhtni fogjAk. 

Az biztos, hogy az onz4g kisvasfitjai kiizul nem csak ez az 
egy kiizd a tul6ltuCrt. Az6rt irtalii csak err61 az cgyrdl, niert ezt 
a sajrlt szememmel Ilttam, Cs w k  a ter~yeket irtani le. Condo- 
lom a nyiregyhlzi kolleghk tiibbet is tudniuak errdl irni. 

Rijvid tiirtCnelmi tCnyek: 
A Nyirvidtki Itcgionrilis KisvasGtoti 1905. dcccniber 2 1-611 

iudult el a tcherforgalom. K6sbbb, 1906. n~ircius 2 1-6n vette 
kezdetet a szeni6lyforgaloni Nylregyl~iza 6s Dombrhci kozott. 
7'ovibb bdvult a lil16zat 101 I .  augusztus 6-161 Herminatanya 
6s Balsa koziitt. 

A kisvasi~t 12 telepiil6st kot tisszc, tcljes liossza 66,s kni, 
nielynek sorhn 31 lirlyen 811 meg a vonal. 
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Kedves Kollhgaim! 
,,A kidiilt keresztnek nenl kiiszijn 1n6r senki". . . 

legutcibbi irasom talan mcg a nyomdaban sem volt, 
amikor kaytam a gyaszjelentCst: 

meghalt Szasz Karoly, kedves mesterem! 

Nem Qte meg a 2001. evi vasutasnapot. Mar 
0 t  sem tudom meglatogatni, de neha-nkha majd 
elzarandokolok a Gyor - revfalui temetobe. 

Emleket ne csak en orizzem meg, hanem a 
masiniszta kronika is! 

A mozdonyvezetes - meg bekeidoben, idealis 
koriilmenyek kozott is - nern akarmilyen teljesito- 
kepesseget igenyel. Szasz Karoly - a fiatal gozos 
masiniszta - a hivatasa magaslatan allt akkor 
is, amikor dorgott az agyu, zugott az akna, 
verzett a fold 6s bombolt az eg! A 11. vilageges 
verzivataraban is meijallta a helyet. 
- A Magassagos Uristen velem volt a haboru 

alatt es utana is. 
A habori~ alatt haromszor menekult meg a 

biztos halalbol, mert ,,titkos egi iizenetet" kapott. 
Lehet hinni Karcsi bacsinak, mert 1968. november 
25-26-an a puszta eletemet mentette meg. 25-en 
keso este Biatorbagyon telt le a szolgalatunk. 
Onnan Kelenfoldre illetve a Delibe akartam menni, 
hogy onnan az 1810-es ,,szinhazi" gyorssal megyek 
haza Celldom6lkre. 

Karcsi bacsi szinte konyorgott, hogy ne menjek 
a Mvarosba, menjek vele Gyorig, aludjak ott a 
laktanyaban, es reggel a celli szemelyvonattal 
kipihenten mehetek haza. Az utolso pillanatban 
felugrottam hozza a gyori vonatra. 

utk6zbel.l kartyhztunk, besz6lgettiink az allomas 
el6tti terig m6g elkisertem, es azzal koszont el 
tdem, hogy meg vagyok nyugodva Gabor, oriilok, 
hogy erre jott, legalabb en sem unatkoztam es 
maga is biztonsagban van. 

Reggel a laktanyas neni keltett, es mondta: 
kepzelje Gabor, az ejszaka szornyu baleset t6rtent' 
valahol Budapest kozeleben. Felborult a 
Szombathelyre kozlekedo gyorsvonat. Harman 
meghaltak. A hir hallatan kirazott a hideg. (A 
neni nern tudta megjegyezni az allomas nevet.) 
Nagytkteny-Diosdon - az allomas kezdopont fel6li 
vegen - erte baleset az 1810-es gyorsot. A negyedik 
halott en lettem volna, mert a gyorsot ketto, 
osszekapcsolt ABb motor tovabbitotta, 6s en az elso 
motorkocsiba befekiidtem volna, igy almomban 
ert volna a halal. 

Eszembe jutottak Karcsi bacsi szavai: . . . "maga 
is biztonsagban van". Kerdem en, ennyi id0 multan 
is, honnan Prezte meg, hogy veszely fenyegeti a 
Gabort? 

Meghalt a motorvezetii, a vonatvezeto es a 
futokazant kiszolgalo segedkezelo. Lettem volna 
en a negyedik halott es lett volna otodik is. 

Az 1803/1810 fordulohoz volt vezenyelve egy 
,,kadetU feliigyelet alatt vezetni, de nern ment 
el, beteget jelentett. ky 0 is halat adhatott az 
~ristennek. 

Szamomra rettent6, megrazo esemeny volt az 
a Nagy tetbny-Diosdi baleset. Nem a motorvezeto 
vagy a vonatvezeto hibazott. Sulyos hanyagsag, 
trehanysag, oda nern figyelks okozta a tragediht. 
A 30. evfordul6 alkalmabol irtam is err01 a ,,Vas 
nepe" ujsagban. 

1968. december 24-en este tortent, hogy majdnem 
osszedontottiik a fel rendezot Felso-Gallan. (Akkor 
Tatabanya-felso volt az allomas neve.) 

Karcsi bacsi fig yelmessegen, ,,megerz4skn" mult, 
hogy nern tortent baleset. Akkor is a balesetveszelyt 
emberi hanyagsag, trehanysag idezte elo. 

Ezutan nemsokara Karcsi bacsi befejezte a 
mozdonyszolgalatot. Akkoriban mindossze ketten 
voltunk villanymozdonyon ,,kadetokU. Hevei Jancsi 
baratom 6s en. Suranyi Feri bacsi reszortvezeto 
ugy intezte, hogy a ket legidosebb mester mellett 
legyen ifjonc (Jancsi Harsanyi Geza bacsi tanuloja 
volt a V42-521-es gepen). 

A mozdonyvezeto tanfolyam kezdetet elodaztak 
- majd csak 1969. szeptember vegen kezdodik. 
Viszont nekunk letelt a hat honap utazasunk, 
leszallitottak bennunket a geprol, vissza a 
muhelybe, 7.40 Ft orabQQt. Jancsi kenytelen volt 
belenyugodni, gyori legtny volt. ~ m d e  en atkertem 
magam a Keleti futohazhoz es nagyon jbl tettem. 
Utazhattam a ,,Szilinl', jol kerestem 6s jo mestereim 
voltak. (Csaba Jbnos) 

Karcsi bacsi meg egy ideig jarta a 
Komarom-Kelenfold kozti tolato-teher fordat. - 
Tolatas kozben egyediil volt a gepen, mignem egy 
kodos, hideg ejszakai szolgalat utan azt irta az 
esemenykonyvbe:- ,,. . . nyugdij elott nyolc honappal 
- oregsegemre - nern akarok balesetet, nern akarom 
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osszetijr~li a mozdonyt es magamat sem.. . 
Eg yediil, hdban, viharban, ,,londoni" 
kijdben nem ohajtok dolgozni. Ilyen 
korulme~~yek kijzott nem vagyok hajlando 
tovabb szolgalni. 

Tisztelettel: Szasz Karoly 
mozdonyveze tij". 

Beteget jelcntett Cs maradt is 
betegallomanyban a nyugdijazasig. 
Tehette, mert az utazasi ideje b6ven 
megvolt. Az akkori gyori fiitiihazfonok 
megelcgedetten ujsagolta az iizemorvos 
Ferenczi doktor urnak: - Na, az utolso ur is 
elment a futiihaztol, elment a Te fordadba. 
A foorvos ur nem Prtette hirtelen, hogy 
kirol, mirol van szo, rakerdezett. 

Hat Szasz ur - beteget jelentett - hat 
a te fordidat jarja. No igen, igen! Karoly 
bacsira mar nagyon rafkr a jol megkrdemelt 
pihenes, kemknyen megdolgozott erte. 

A Ferenczi foorvos lir nagyon j61 ismerte 
Karcsi bacsit. Tudta jol, hogy a Szasz 
ur - valoban ur. Hat igen! A gyori 
futohaznal volt a Kassai ur, Takacs ur, 
Papp fir, Szasz ur. Barmelyik vezer Gr 
barmikor szakmailag ,,zsebre tette" volna 
a fiinijkot. 

Kedves Kollegaim, a tobb mint harom 
evtized eltelte utan m6g azt is hadd 
kerdezzem meg: vajon tonkrement volna 
a MAY a gyori fiitol~az, ha a tanfolyam 
kezdeteig a mozdonyon marad a ket 
tanul6, a ket oreg mesterrel? 

Ezzel csak azt akarom erzekeltetni, 
hogy mar akkor kellett volna a 

MOZDONYVEZETOK 
SZAKSZERVEZETE. 

Hegyeshalom, 2001. szeptember 11. 

Tisztelettel: 
Czotter Gabor 

Fomozdony vezeto 

Szasz Karoly 
nyugalmazott gyori fomozdonyvezeto, 

szuletett 191 5-ben. 
E I ~  86 evet. 

lsten nyugoszfalja, pihenjen bekbben. 
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