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Szakszervezetiink a BEIG konferenciatermdben, mintegy 400 f6s rendkiviili ktilddttkdzgydlds keretdn beliil rendezte
meg els6 alkalommal a hagyomdnyteremtd napot. Kiilfdldi vend6geink krizott tidvozdlhetttik KURT SILVESTRI 6r
vezet6s6vel az osztrlk deleg6ci6t, valamint a MOSZ Kiskunhalasi tagcsoport meghivdsakdnt a szabadkai vontatdsi
f6ndksdg szakszervezeti deleg6ci6j6t.
Sajndlatos esemdny zav,artamegazelkdpzeltmenetrendet. Areggeli 6dkban srilyos szembemenesztdses baleset tcirt6nt
a GYSEV vonaliin, amelynek hal4los 6s sdrtilt 4ldozata voltak. '

A kiilddttkOzgydlds egy perces n6ma feldlldssal fejezte ki r6szvdt6t.
Az esem6ny miatt dr. Berdnyi ldnos elntik-vezdrigazgatd ilr 6s Siklds Csaba ilr, a GYSEV mriszaki vezdngazgat6-he-
lyettese nem tudott megjelenni.
Sipos J6zsef, a MOSZ elndke bevezetdjdben a tOrtdnelmi eldzmdnyeketvinolt, s hangsrilyozta, hogy Eurdp6ban ezen
a napon mintegy 100 000 mozdonyvezet6 eml6kezik ktl6nf6le rendezvdnyek formdj6ban.
J6zsa Kdroly, a GYSEV fdoszti4lyvezetdje tolm6csolta Ber6nyi rir iizenet6t, s felolvasta az iidv0zl6 besz6det.
Ezt kcivet6en dr. Lotz Kdroly miniszter rir tartott figyelemre m6lt6 el6adr4st az eur6pai kdzlekeddsi infrasfuktrira v6rhat6
alakuldsdr6l.
Rig6 Zoltdn tlr, a MAY Rt. vezlrigazgat6ja vetitdssel egybekOtott 6l6ad6ssal vdzolta a magyar vas'ft el6tt 6116
feladatokat, a vdrhat6 folyamatokat, s a sziiksdges l6p6seket.
A kiildottkdzgyflds zfuszavdt dr. Borsik Jdnos rtr, aMOSZ tigyvezet6 alelntlke mondta el, majd z{tttbofiGkban fltadta
a MAV vezet6j6nek a MOSZ 1996-nvonatkozd b€rjavaslat6t.
Az esemdny utdn sajt6beszllgetds zajlott a megjelent 6rdekl6d6 fjsdgi,r6kkal.

Sipos J6zsef

Dr. Ber6nyi Jinos a GYSEV Rt. elndk'vezerlgazgat6ia
UNNEPI KOSZONTOJE

/onboztetett figyelmet. Alrgha a fii-
gyerekek gyakori dlma:,,mozdony-
vezetd /eszekl Sokkal inkdbb egyet-
len szdua/ kifepzhetd de ta/dn a
legtobbet ie/entd fogalom, momen-
tum, a felelfissdg. Mdgpedig olyan
ktizvetlen, mdsra dt nem hdrithafti
fele/flssdg amely i/yen fokon, eny-
nyrre drrekt m6don nem nyrludnu/
meg md-c munkakdrdkben. A fele-
/6ssdgr6/ gondo/kodua sporthason-
lat/ut az ember eszdbe: Aidgkorong
mdrkdzdsek kezddse e/6tl uala-
mennyi csapatlag krirbekorcsolyiiz-
za, ilt616uel megtitdgeti a kapust Ez
a bEa/om nyilvdnua/dan a fe/e/6s-
sdgneksz6/: a kapus mdgott nemd//
senki, aki 1?vfthatna, segilhetnq
es e tleges hibiil?, gtil.

f/sztelt Minszter Uc Vezdrigazgatd
Ur; liszle/t Mozdonyvezetd urak,
kedves Ko/ldgiirm ds Bardtaim/
Megtiszte/Q de emel/ett fdlda/mas
feladatkdntfu tott nekem ez a /ehet6-
sdg, hogy elsdkdnt szdlhatok onok-
htiz. A kisebb testvdr. a GYSEV Rt
vezet6l?kdnt szeretettel 6s - nem a
formdhs uduarnssdg mondatla ve-
/em - flszinte becsti/Assel koszon-
tcim a uasutascsa/dd drtdkes tagjait
a mozdonyvezetdket
A magdndletet a szolgdlatnak min-
denkor a/drendeld d/dozatot 6s fe-
gye/met pontossdgot ktivetel5 uas-
utas munkakdrok koztil midrt a moz-
do ny vez e t66 az egyik / egfon tosa bQ
mi ad neki - az egydbkdnt egyenl'o-
gi csa/ddtagok kozott b - megki-

Termdszetesen egdszen miis
s il/yal kovetkezmdnyekke/, hason -
/6 a helyzet a uasiton be/til a moz-
donyveze tdkke/ 6s fo rga/mi szo/gd -
lattevdkkel, bdra baleset 6s zokke-
ndmentes forgalom a csapat te/1?s
.1dtdkosdllomd nydnak megbizhatd,
jd nunkiiliit5/ 6s ezek egytiltm{ko-
ddsdtfil ftigg, tehiit ua/amennyi fon-
tos 6s n6/kti/ozhetetlen.
Nem kdtsdges azonban, hogy egy
/5/ kdpzett, rutinos, koncentrdfuS
mozdonyvezetd egy eset/eges m[-
szaki hiba vagy egy tdves ud/nii//i-
tdst is adolt esetben konrgd/ni k6-
pes, e/hdrithatl? a katasztrdat. Az 6
figye/met/ensdge, mu/asztdsa
azonban vdgzetes lehet

(fo/ytatds a 2. o/dalon)
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Kedves Ko//dgiik, a fe/eldssdgnek
uan egy sz4lesebQ orszdgos vonat
kozdsa c. Olykor hallani - ktilrinct-
sen rgy 1sszel 6v u6ge e/dtt -, hogy
a mozdo ny veze tdk kdpes ek megbd -
nitani a uasutat s ezen keresztti/ az
o rs zdg gazda s iigtr- - td rs a da /m i 6 / e td t
vdrkeringdsdt. A nyers uakisdgot te-
kmtve ez termdszetesen rgaz, p6lda
is uolt rdl
A fe/e/6ssdg tehdl r'/yen tekntetben
s 6ru6nyesi/. Hadd szdgezzem /e
mndldrt: rdgi mondds szernla mun-
kds megdrdemli bCr6t. Jogos rgdny,
hogy az tit/agon felti/i ntenzitdsi,
kleme/t fe/e/dss6gge/ ldrd munkd4rt
tisztessdges meg6lhet6s iusson.
Ugy gondolom, a mozdonyvezetdk
tdrsada/ma mindeddig magasfoki
szerueze tts dgr6/ ds drdek4rudnye-
sltdkdpessdgrfi/ tett tanisiigol s ez
@y uan rend/dn.
Bhom okka/ abban, hogy a ud//a/ati
6s kormdnyzati erdfeszitdsek a jd-
zan kompromisszumkdszsdg, a fe-

/e/6ssdg- 6s kotelessdgdrzet, kdpes
lesz toudbbra s ilTateremteni 6s
megdn2ni az igdnyek ds /ehet6s6-
gek egyensi/yiit
VdgU/ a fele/flssdg egy mdg szdle-
sebh az orszzig hatdt'ait s megha/adi
osszefilggdsdre szeretndk rciuiden
uta/ni. Magyarorszdg 1d iton ha/ad az
eurdpai integrdcn /e/d, nyi/udnua/o,
hogy a fo/yamat skerdnek e/6fe/tdte-
/q de az egysdges Eur6pa lbikai 6r-
te/emben uelt fd kotdszovete is, az
integrdlt krizlekeddsi renrJszet mely-
nekhosszi tdvon is meghatdrozd e/e-
me marad a uasithiikizat.
Az egyesild eurdpai pnc Aj he/yze-
tet teremt a uasiti, rlletve kombind/t
fuuarozds ds igy a nemzeti vasutak
szdmdra is. Be/4thatd tdv/atban az
egyes orszdgok uasittdrsasdgai
versenyhelyzetre kdnyszeni/nek
mds uasuakkal szemben a nemzeli
uasithd/1zatra is, termdszetesen a
verseny egyitta/ ij /ehet6sAgeket,
b6vti/6 /t,.'arpncot is ie/ent.

Mindebb6/ krivetkezden csak azok
a vasittdrsasdgok lesznek hosszi
tdvon is 6/etkdpesek, me/yek szo/-
gii/ta tiisi szin vona /a, ta rifaszin t1e
versenykdpes marad. Termd-
szetesen ntindez fokozolt kdrete/-
mdnyeket d//it a magyar uasutak e/d
mIszaktlag 6s a szem6/y d//omdny
kdpzettsdgdben, felfogdsdban,
nye/uismeretdben megiii/t5 uasit-
1?inknak /ehet csak esdlye a srkere.
Ta/dn mi ezt a GYSEV-n6/ egy picit
krize/ebbr6/ drzdke//tik, i//etve mdr
tapaszta[uk. Ki/ondsen d// ez a
mozdonyvezeiSkre, akiA' korszer(
technikai fe/kiszti/tsdggel b6vU/6
szakmai ds d/ta/dnos ismeretekkel
megfe/eld nye/vtuddssa/ jogga/ re-
md/hetnek ho-<szti tdvon s megbe-
csti/t munkdl 6s meg6/hetdst.

E gondo/atokka/ koszontom Moz-
do nyveze t6hke t, kiudn ok tarta/ma s,
hasznos iandcs:kozdst, a tovebbi
m u nkd hoz pedig id eg 6szs dge t.

sitdsa elkdpplheletlen a tapasztalatcsere, az dllandC
szolqdlia az 0ntik, i l letve a mibudapesti taldlkoz6nk irszolgii l ja az 0nrik, i l letve a mibudapesli taldlkoz6nt is.szorgarF r
Eurdpa mEurdpa mozgdsban van,  A kr i l r inb6z6 169i6k e l td16 tu la jdonsdgokkal  is
mds-m6s sebess6ggel  haladnak az egys6gest i l6s fe l6.  Az 6v i izedesmds- in6s sebess6ggel  haladnak az eg-y 's6gesr i l6s fe l6.  Az 6v i izedes
techno16gia i ,  szervezdsi ,  m unkae16gazddlkoddsi  k t i l t inbs6gek ponl  eb.
ben az egys6ges0lds i  fo lyamatban je lentkeznek er6te l iesen.  Van,  ahol  a
napi  gyakor la l  ie lenl i  az e16rend6 normel ,  mig m6s 16gi6kban puszten
ovokeres vdl tozdsokkal .  s6t  va lsdokezeldssel  lehet  csak meqtenni  az
dtsO topOsetet a i6vOberii egysdg fe'ler6se 6rdek6ben. A vas0t it ivti je, az
el6tte d116 perspektivdk azonban megdtik az er6leszlt6sekel.
l, i i9 a vii ls6gkizel6s peri6dusdt 6tdl6 vas0ti tdrsasdgok is a biztos i i iv6
lektitelezettei abban az 6rlelemben, hogy a jdl k6pzett 5s szakmai elk6te-
lezettsdggel bk6 alkalmazoltainak kivdnnak perspektivdl ny0ilani. Tehdt
nem "le6pit", 

hanem 
"ti jra6pil ' , 

i l letve 
"rj jra 

alapoz" az a tdrsasdg, am,e-
ly ik  a szakmai lag er6s a lkalmazot ta i ra 6pi ta v i i lsdgos id6szakban,  A MAV
nem kivdnja ktivetni qzokal a pdl{dkat, ahol a j6l kdpzell mozdonyveze-
t6ket bocsdtottak el, En is 6s a MAV Rt. vezet6i is hisz0nk a fejlt iddsben,
a megt i ju ldsban.  Ez a munkaer6gazddlkodi is i  s l ra ldgia kel l ,  hogy k iegd-
szril jr in a lechno169iai egyszerUsil6s, a piacfelkutatds, a racionalizi l is,
azaz a megf iu lds tendenci i iva l .  E fe ladalok megolddsa a leszakaddst
akad{lyozza meg 6s a felzdrk6zdst, azaz az egysdgesii l ist a konvert6l.
hat6sdool e16sfti.
Ke dves- Kolld gdk!
Most enged j6k meg, hogy a m in d en napi probldm dinkr6l, a kiizelj i ivtiben
el6tti ink i l ld leladalokrdl sz6ljak, mikrjzben ulalnilogok a magyar vas0t
dvtizedekkel ezel6tt kialakull prob16miira is.
A magyar vasfthdl6zat - az orszdg li] ldraizi helyzele 6s geopolit ikai
adoltsdgai r6v6n - k0ltin6sen lontos szerepet tt i l thel be az eur6pai
sz6ll ltdsi folyamalokban, hiszen mintegy lordit6korongk6nt teremthel
6sszekrittetdst az Eur6pai Uni6 6s Kelel- i l letve Ddl.Eur6pa kiizi itt.
Az e16z6 6vlizedekben hozott hibas gazdasdEpolit ikai dtint6sek kiivet-
kezt6ben egy rossz dltal6nos m0szaki Allapotti, elavull szervezeti struk-
t0r6j0 vasutat or6kti ltt ink, melynek mUktiddsi zavarai ntivekv6 nemzet.

Dr. LotzKdroty fir KHVM miniszter ELOADASA
A I IAGYAR VASIJTI  K6ZLEKEDES

Tisztelt Vend6geink!
Kedves Mozdonvvezet6 Vasutas Kol16oik!
Engedi6k meg, l iogy sok szeretettel kdszdntsem 0niiket a Magyar Kor.
mdny, a Kdzleked6si tdrca 6s lerm6szelesen a magam nev6ben is ezen a
buddfesti taldlkoz6n,
SzeretnCm a CE M T, az euqppai ktizlekedCsi m iniszterek f6ru mdnak soros
eln dkek6nl is kiisziinteni 0n i ikel, 6s a m agam rdszdr6l I g y te kinlem rdvid
rdszvdlelem az Eu16pai Mozdonyvezet6k lanCcskozdsdn, m inl az eu16pai
vas0ti kfizleked6s it iv6iidrt munkdlkodd kolldgdkkal va16 taldikozdst,
akik a krjzrit i  szdll itds tetUleldn mind elviselhetetlenebb helyzet megoldd.
sdnak a kulcsszerep16i.
Hdlgyeim 6s Uraim!,
Remdlem a Magyar Allamvasulakr6f megl6v6 ismereteikel gikerii l t elmd-
lyttenii ik 6s risszehasonlithatldk az 0niik tapasztalataival. lgy tisszevel-
hetik a magyar helyzetet a konlinens mds otszdgaiban megl6v6 gyakor-
laltal, i l letve a i i iv6beni tervekkel. Magyarorszdg ebb6l a szemponlb6l
specidlis helyzelben van Eur6pdban, Ugy kell a kdzleked6s, a vasft
kiirnyezelbardt m odernizdci6jdl vdgrehajtanunk, hogy ekiizben meg kell
val6sltani az orszdg 6tidrhatdsdgCt biztostt6 ktizri lfejlesztest is. Ezt a
kett6s cdlt, ds f6kCnt megval6sltdsuk tisszehangoldsdt szolgdlia a tdrca
6llal kidolgozott ktizleked6si 6s ktizleked6spolit ikai koncepci6;Az el6bbi
a kormdny szdmdra klnCl kii l6nbtiz6 lehet6sdgeket. Az ut6bbi,a kOzleke-
ddspolitikai koncepci6 pedig a lehelsdges fejleszl6sek kiiztil, a kormdny dllal
kivdlasztottat dolgozza ki 16szlelesen. Azdrt lCttam sziiksdgesnek mindket.
t6nek,a kiizleked6si 6s a krizlekedCspolit ikai koncepcidnak is a kidolgoz6sdl,
merl igazdn hatdkony inlrastruktfra, ds fgy vasdlleilesztds nem egy-kdl 6v
alatl va16sf$at6 meg. Sziiksdges tehdt az alapelvekel is riigziteni.
i leggy6z6d6sem, hogy a mai  Eur6p6ban a vasf t  megI  j i tdsdn,  i l le tve
tdrnyer6st in  gondolkodni  6s munkdlkodni  nem csupdn k6zlekedis i  e lk i i .
lelezells6get ielent. A modern termCszetbardt vas0t nemcsak kiivetel-
m6ny a kiizlekeddsi infrastukt[rdban, hanem egy Ij nyomvonal ielkdpe
is, amelynek menl6n a lermdszetlel kivdnunk I j szerz6ddst k0lni6letfel-
ldteleink iavit i isa Cs megtartdsa 6rdek6ben.
A kri l i in bdz6 nem zetek vas(ttdrsasd gai inleg1616 haldsdak, dsszekii l ik
az orszdgokal 6s a 16gi6kal. A vasutak 6sszekiithel6s6ge, ugyanolyan
fontos, minl a jogharmonizdci6, a kdzleked6sbizlonsdg, i l letve a kiizle.
ked6si  szabdlyok k6rd6ski i re.  Eur6pa e l indul l  egy nagyobb gazdasdgi ,
kereskedelm i, s6t bizonyos drtelem ben tdrsadalm i dlelleltdlelbeli e gysdg
kialakfl i isa le16, Az orszdghaldrok megszfin6ben vannak, azaz a kUlrin-
b626 inhastruktd16k akaddlvtalanul kell csatlakozniuk eqvmdsba. A vas-
ilt ennek az egysCgnek az i i iszetart6 ereie 6s jelkdpe lefibt.

0nrik sokat mesdlhetn6nek szemdlyes 6lmdnyk6nl an6l, hogy mit ielent az
dllalam emlltett akaddly ndlkti l idthaladds a hatdrokon, milyen ndlkii l i izhetel-
len a j6 kapcsolat a munkatdrsak, a kUl6nb0z6 vasUttdrs'as6gok kiiziitt. Ez
termdszetesen azt is jelenli, hogy nagyon er6sen l0ggtink egymdsl6l, egy-
mdsra vagyunk ulalva..A szemdlyvonaloknak 6s a tehetszdll i lm Anyoknalt
ponlosan ds biztonsdgban meg kell 6rkezni0k, azaz mindenkinek a maEa
teriilelen hb16ssdggel kell munkdjdt v6geznie. Egy mozdonyvere16 szo196.
latban v6gzett munkdB lgy szorosan kapcsol6dik a vasdti menedzserek
tevdkenysdg6n kereszt0l a kiizlekeddsi tdrcdk, illetve a kontinens ktizleke.
lalban v6gzett munkaF lgy szofosan kapcsolodik a vasuti menedzserek
tevdkenysdg6n kereszt0l a kiizlekeddsi tdrcdk, illetve a kontinens ktizleke.
d6sdt koordindl6 vezet6k munkaiChoz. Ennek a tev6kenysdgnek a megval6-
sitdsa elkdpplheletlen a tapasztalatcsere, az dlland{ pitbeszdd ndlktil. Ezt
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qazdasdgi kdrokat okoznak. ugyanakkot a Magyatorszdgon v6gbemen6
itatakutdli lolyamat hatdsai, a gazdasd g korszeil jsftdsCvel sziiks6gsze'
den egyUttidr-6 kedvez6tlen ielens6gek is sti lyosan 6tinlettdk az elmUlt
6vekberi a a vasutal, A kii ls6 tCnyez6k - ktizdtl i ik els6sotban a volt
Jucoszldvia terUlet6n dU16 hriborU - is rendklvUl kedvez6tlenti l hatottak
a visrit i  szem6ly- ds Cruszdllftdsra. MagyarorszCg ldldraizi helyzet6b6l
ad6d6 tranzitszerepe ugyanis ebben az ir6nyban nem 6tv6nyesii l.
A Korm6ny tudatdban van annak, hogy i lagyarorszdg l6nyleges eur6pai
csatlakozdsdnak e gyik alapfeltdtele a kiizleked6si inlrastruktU ra, 6s ezen
beli i la vastit fejlesztdse. Ennek iele, hogy a vasftnak nyUltott dllami
tCm ogatds iddn az 1 990-ben nyriitottnak a tlzszetese. 1 995-ben a kii l lsdg'
vet6s-mintegy 45 Md lorintol fordft a vasIl szan6lds6ra, ds ezep belti l
32-37 Md loiint k6lls6gvetdsi tdmogatAst, i l letve hitelt nyri it a MAV'nak.
Ez eqy6rtelmUen mutatia a kormCny vasrltbardt poliiikdfiit. Meg kellazonban
mondani azt is 6ndknek, hogy a vastitbardt politika nem feltdtlen0l ieleni
felt6tel ndlkiilivasdtasbardt politikCt. A Magyarorszdgon mdg mindig pazarl6,
gazda$dgtalan vasritbl kapcsqlatban egyszerre kell feileszleni ds moderni-
i6tni.0r6mmel szdmolok'be 0niiknek Crr6l, hogy 6pp a mozdonyvezel6k
vollak azok, akik els6kdnt6rtettdk meg a meg{iulds sziiks6gess6gdt,6s ezCrt
termdkeny kompromisszumra is hajland6ak voltak. Telies foglalkoztatdst
qarant6ltdnk a maqasan kvalifikdlt kolldg6ik szdmdra, akik ez6rt cserdben
nem csupdn az Stcsoporlositdst, a m6s'munkakdrben val6 loglalkoztatdst
looadtdk'el. de arr6l is qondoskodtak, az efiI6nyilottak id6r6lid6te eredeti
m6zdonyvezet6i hivataslkat is gyakoiolhassrik. lgy a modernizdci6 rem6lt
beleiezdlekor egy ne csupdn szakmai hozziidrt6sdt tirz6, de a szolidariHst
m egiapasztalva m 6g egys6gesebb csapat vezetheti a m eg{ iu lt m agyar vasdt
vonatait. Els6so$an arra van most sztiksdg, hogy mds dgazatok is a moz'
donyvezet6kh6z hasonl6 megdrtdst 6s rugalmassdgol mutassanak 6s ne
csuidn elszenvedidk, de a mozdonyvezet6khtiz hasonl6an segitsdk is az
elkeriilhetetlen vdllozdsokat. Az orszdg gazdasdgi teherbir6 kdpessdg6l fi'
qvelembe vCve mdg ezen az dron is csak hosszabb id6 alatl, !elen16s kiilfiildi
l6kebevondssal leliets6ges az elmaradCsok lelszdm oldsa. Elengedheletlen
azoknak a racionaliz616sl, privatizdci6s 6s szervez6si teend6knek a v6gtehai-
t6sa is, amelyeket a Kormdny a MAV Rt. gazdasdgi konszolidiici6ia 6s
korszerijsitdse irdek6ben hatdrozott el. Egy 150 Millidrd vesztes6gel felhal'
m ozott vdllalat n e m m aradhat vdltozallanul. Az dllam kassza, s lgy az ad 6fize'
t6k nem k6pesek eltartani egy ekkola vesztes6gel lerme16 veilahtot.
Ezeket a probl6mdkat mdt rdszben siketUlt meggldani. A Kormdny az
orszdg neh6z gazdasdgi helyzetben is vdllalta.a MAV Rt. konszolid6ldsdl,
A odlvivas0t f6ileszt6sdnekierh6l levelle a MAV v611616l. Ebben az dvben
tl, l fuitt larO Fl.ot fordltott ezen leladalok megolddsdra. Megszuletell a
MAV-A llam Szerz6dds. Bizto sit ia a vesztes6 ges szem6lyszii l l( lds f inan'
szhozisCt. A menetrendiisszedll ltdsnCl, tehdt az 6llami megrende16sn6l
vdrhal6an nem lesz jelenl6sebb vonalszdm cstikken6s. A szolgdltatdsi
szlnvonalat ron16, kihaszndlatlan vonatok mCrs6k16s6re kerii lhel sor.
A feilesztdsi teend6k kdztitt kiemelt feladatunk az eu16pai t i irzshii l6zat
lontbs rdszek6nt szdm ontartott vasritvonalak rekonstrukci6ia. Els6kdnt
a Budapest-Wien vas0tvonal Budapest-Hegyeshalon: kiiztitt i  szakaszi.
nak dtdpitdse valosul meg a N6metorszdg ii l tal ny0jtolt kedvez6 hitel
segi ts6dCvel .  A korszerUsl [ds eredmCnyekdnta vonal  ie lent6s rdszdn 160
tmih sdbess6ggel  k6zlekedhetnek mi id a vonalok, '6s igy 1997.ben a
magyar 6s osztr6k lt ivdros ktizponlia ktjzi it l  az EuroCity 6s InterCily
vonatok menet ideie kb.2 6ra 10 petcre csdkken,  ami  sem repUl6g6ppel ,
sem o6pkocsival  nem 6rhet6 e l .
I maii i, hason16 ielent6s6gii vasdtvonal, melynek korszerUsltdse napi'
renden van, a Eudapest-Kelebia vastJtvonal.
A Nemzetkiizi Vas0tegylet (UlC)iltal k6szitetl tanulm6nyok is meger6sf'
tett6k, hog y N yugat- i s Eszak-Eut6pdbrSl ddl-d6lkeleti irdnyban (Belgrdd-
Athdn 6s is'ztambul fel6)dram16 ttanzit lebonyolitdsdban is meghatiiroz6
lehet  a maovar vasul  szereDe.
Ennek figidlembevdte16vei folyik a Budapestr6l Belgri id leld halad6
vasritvonal korszer(sit is6nek el6k6szil6se. Blzunk a d6lszldv vii ls6 g
miel6bbi poli l ikai rendez6sdben, ami diint6en hozzii j i irulna ahhoz, hogy
ez a fontos ritvonal ismdl betti l thesse igazi szerep6t az eur6pai szii l l i tdsi
fo lvamatokban.
A Nyugat .6s Di lnyugal-Eu16pdb6l  -  l6kdnt  az dszak-olasz t6rsdgb6l  -
Ukra jndba 6s 0toszorszCgba irdnyul6 vasUti szdll itmiinyok termdszeles
Utvonala is Maovarorszdqon kereszli i l  vezel.
A vasulak modlrnizri ldsinak egyik leglontosabb iellemz6ie Eur6pa- ds
vil6oszerte is. a rohamos 0tem( vonalvil lamosltds.
Bdr-a magyar f6vonalak vil lamosil6sa mdr megtiir ldnt, az egys6ges
eur6pai hdl6zathoz tdrtdn6 lelzdrk6zdsunk egyik lontos leladala a vil la-
mositott vonalak 16szardnydnak niiveldse, mivel ez ielenleg i6val az
eur6pai dtlag alatt van. Az ezredlordul6ig kdzel 600 km vil lamoslldsdl
tervezziik az el6nydk min6l jobb kiakndzdsa 6rdekdben. Ebb6l kiizel 300
km m egva16sltdsd (Murakereszt0r - Balatonszentgydtgy, Szdkeslehdtvdr

druszdll lt6s ardnya, mind a belldldi, mind pedig a ka
MaovarorszAo.6s ezen bel0l a kiizleked6si tdrca okullMagyarorszdg, d6 e,zen bel0l a lliizleked6si idrca okull a nyugat-eur6pai
pildlb6l, m ini mCr m ondtam is 0ntiknek, a kihaszndlatlan kapacit6sokra
nem dtgondolatlan le6pltdssel klvdnunk reagdlni. t{em klvCnluk azt a
hibdt elktivetni, amelyiket az osztrdk vastil a teherszClllt6sok tellEnd016'
sekor. Hatalmas probldmdt jelentett szdm ukm a meggondolallanul elbo-
csdtottak helyett di mozdonyvezet6k kikCpzdse, hiszen mindenkot, de
kiil i iniisen v6lsdghelyzetben a magasan kvalilikllt munkaerd irint van
eg yediil igazi kereslet. Rem 6lem, h ogy a mCs 6gazatban dolg0z6 vasutas
ko116gdk m egdrtik ezt, 6s a m ozdon yvezel6khdz hasonl6an tem0gatiak a
vasrlim eg Iiilds proglam ot. Nem csak a nemzelgazdasCg sz6mCla elvisel.
hetetlen velzlei6grik m6rsdkldse miatt van erre sz0ks6g. A gdpiim0'
dradat egyre elviselhetellenebb lerheldsl ielent a ktitnyezet szdm6la.
Bizunk ezdrt abban, hogy az eur6pai h6l6zat rdszekdnt mUkiid6 magyal
vasrjt fonlos szerepet tiilthet be a k6rnyezelkfmC16 kombinCll luvatozCs-
ban is. Az eur6pai vas[thoz kivdnunk szervezeli 6s m0szaki 6rlelemben
is csatlakozni. Nem v6lellen, hogy ennek a legmodernebb lorm6nak, a
kombindlt szAll itCsnak a megval6sltdsdban a GYSEV i6rl 6len, melynek
tulaidonosa a magyar 6s osztrdk ellam. Ezt a formdt, a kombindll szdllf l6s
korizerU termindlok ds logisztikai kiizpontok kialaklHs6val is el6 klvCn-
juk segiteni.
A kii l tslqvetis jelentris t isszeggel kimogatia a kombinClt szdll lt6s leilesz-
16s6t, ig! ker0lhetett sor arra, hogy a MAV - p6lyCzal alapjin kivdlasztva
- 50 kam'ionszii l l i l6 R 0 LA kocsil rendelt meg a Ganz.Hunsleln6l, m integy
800 mill i6 Ft Crt6kben. Az els6 20 kocsi ez 6vben dll l  lorgalomba.
Az eur6pai szinvonal0 szemdlyszdll ltds megtetemt6se drdek6ben - a
Parlamenl j6vrihagyisa alapji in - ker[lt sot a N6metorszCg Cllal ig-en
kedvez6 leltdtelekkel nyfjtolt hitelcsomag ketet6n belUl 70, nemzetk6zi
forgalomra alkalmas kocsi beszerz6s6re ds egy magyat.n6mel kooper6-
ci6 s koc sigvdrtis el6kCsz(tdsdre. Ez az e gy0ttm 0ktidCsben kiizvellenii l
drdekelt MAV Dunakeszi Vagongydrl6 ds Javlt6 Kft. mellelt a magyal
vas{ti j6rmUipar fontos reprezentdnsa, a Ganz-Hunslet sz6mira is ko.
moly lehet6s60el nyUit, mivel a Ganz szell it ia a kocsil fotg6vCzait.
Az igyre kemiinyebb luvarpiaci versenyben - k0li indsen nemzetk6zi
tdren, - csak egy korszerUsitett, az eu,l6pai normdknak meglele16 vasUti
szervezet dllhatja meg a helyil. A MAV Rl. meg0iul6sa 6rdek6ben mdt
vdgrehaitott 6s a mdg el6ttUnk 6116 racionalizdldsi, szervezdsi Csprivati '
zdci6s intdzkeddsekndl messzemen6en figyelembe vessziik a teilett 0u'
r6pai vasutakndl szenetl tapasztalalokat 6s a Kiizi iss6g haldrozalail,
aidnl6sail.
Az eddig elmondottakb6l azt hiszem, az 0ndk szdmdra is vildgosan
li ithat6, hogy nagyon nehdz, gyakran sok dldozaiot is kiivetel6 munka
szrlks6gesihhoi, 'hogy a migyar vasrjt val6ban 

"i6l 
olaiozolt lordlt6ko-

ronokdnt' m0ktidhessen az Eu16p6t behdl6z6 vasfti rendszelben. Nem
hrtri lhatunk meg, hiszen nem csdpdn Magyatorszdg eu16paiintegdci6s
ti irekvds6nek meg valdsitdsa szem ponlj6b6l elen gedhetellen, hogy lehe.
t6s6geink sze.rint min6l el6bb felz6rkrizzunk a vildgszeile megUiu16 vas.
utakhoz. A MAV Rt. ielenlegi gazd6lkodiisa elviselhetetlen teftel ielent a
nemzelgazdasdg sz6mdra. Ugyanakkor a megIjult MAV egdsz Eur6pa
ktizleked6si szlnvonaldt javithalja, hiszen 16ldrajzi helyzeltinkb6l ad6d6
tranzitszerepiinkben val6 meglele16s mindannyiunk 6rdeke.
Krisztinrim,hogy meg hallgattZk el6adds om at. 2drdsk6nt meg szetetn6m
er6slteni, ludom , csak az els6, ha,,Ugy telszik, kezdd 16pdseket tell[k meg
azon az Iton. amelvnek v6oCn 0ntik is minl ielent6s 6s modern vasUl
kdpvisel6ikdrit tekidthetnekhagyar kolldgdikia, i lert a feileszt6selt, be-
ruh6z6sok 6s szeruezet-korszer0 slt6si intdzked6sek m ind nagyon lonto'
sak ahhoz, hogy a magyar vas0t betdlthesse nemzelgazdasCgi szerep6l,
6s ke116 s0llyal vehessen rdszl az eul6pai vdrketing6sbe4 is, azonban
m indez csak 0gy val6silhat6 m eg, ha a konn dnyzathoz, a MAV vezet6ihez
5s a mozdonyvezet6khtiz hasonl6an a vasutastdtsadalom minden kdp'
visel6je, ds az 6ket kCpvise16 szakszetvezelek is mindenl megtesznek
az6rt ,  hogy a magyat  vast i t  va l6ban meg0 ju lhasson.A Korm6ny eddig is
6ll la a szavdl, biztositotta a konszoliddci6 ellen6rt6kdl. Az orszdg gazda-
sAgi helyzele arra kdtelez minket, hogy a mi ktir i i lm6nyek ktizi it l  is
befeiezzrik a m egkezdetl konszolid6ci6s 6s m e gUilldsi folyam atokal.
E g y 16l azon ban n em feledkezhe tii nk m eg : a hivatdslu datlal, igazi va sulas
teqyelemm el 6s a vasUt szeletetdvel ettatott em ber sem m ivel sem p6lol'
traii i . eUUen a neh6z gazdasdgi helyzetben mindnydiunk ktiteleis6ge,
hogy ha lehet, m69 nagyobb kilarldssal, akaraler6vel 6s 6nbizalomm.al
seitisUk et6 d vas-rit mlgrliul6sdt. Ezt k6rem 6n6k6n kereszt0l a MAV
k6iel 5300 mozdonyvezei6jdt6l is.
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Mozdonyvezet6lt balia IEE5. szept. lilll, $RAND H0IEL HUI{$[RI[
A tbbb mlnt 3OO r€szfiseub elbtt pohftrkdszbntbt
mondott

nAr,lrorr nrs sAtwoR a MAv Rt. elndke
€s

srPos.rOzsgr a MosZ elndke.
A vacsora utfrnmlntega k€tbrds szittwno,lrrs rnrtsort
bthatotr akbzhns€q.
E nnlnn Jqadtuk TIS\ZTEIETBEU MOZDOME-
reTOVE
PRESSER CANONT
akt kffiIdf eVoglaltsdga mintt nem htdott r€szt
Dennlabdlnn-
A mozdonguezetbknek irt lcuel€t az alhbbiakban
ktu6ufrk.
Kfrlfrnkdszhnet a szitusonolns zenE2rt a CAI'{ADA
DRY eggtfttesnek €s tiE;v0t'ty xezvEnzenekanse'
zctbrlek, akl a rendezudrE elbk€szilds€ben" Lebo-
rryolitdsaban a mozdonguezetbk trdnt uiselt szim-
&tin okdn igenrugg segits€get adott.

Koizonom a meghivAst!
Nagyon sajnilom, hogy nem lehetek itt. N6hiny sz6ban az 6n

Locomotiv tortenetem a k6vetkez6:
197 |
Amikor m€g volt vonallegy 6s itszill6 is, amikor Che Guavara volt

a sztlr, amikor Yoko €s Linda mir szErzililta a Beatlest, ami.kor Berger
kopaszon Vietnamba indult, akkor a VII. kertileti Dob u. 46,/8

barxitbeton pinc6i6ben egy zenekar pr6bllt €s lemezenek hituliin 1
kis feh6r mozdony b6k6sen ezoft ̂ z akviriumban 6s irgy hirtik, hogy

Iocomotiv GT.
t972
Izilst nyir.
Kis pesti g6z0s elzakatol szerencs6t probilni.

Sv6d munkaitgyl hivatalnok megielenik olt6ny6ben.
A zenekar dsszepakol 6s 1 2 6ritr belttl kitolat Skandiniviib6l.

Munkavilldisi enged6ly n6lkiil t6nyleg nem szabad ietszani.
t973
Gyere, gyere ki a hegyoldalba. A Tabinban i6, a VIT-en nem.

t974
A lemez meglelenik Amerikiban. Itthon nem. Jobb is.
A borit6n a mozdony 6ppen t6ri lt a vasfligS6nyt. Turn6 Amerikiban.

Munkavillalisi nincs. Turn6 nincs. Amerikai vponzor telefon6rt nyul.

Tdex i6n. Munkavtllalisi enged€lyt k6rem megadni. Henri Kissinger.

t97S
lengyelorszig.
Oribusz, Robur, NDK mrib6r tilEshuzat. Menu 22 Ft 60 lill6r'

1976
Aki a Rolling Stones magazinnak nyilatkozik 6s m6g el is viszi a

kocsijin Miskolcra azt le kell tiltani. Mire Artur hazaibn G6r6gor-

szigb6l J6zsi elmegy Ameriliba. 10 6v mrilva i6n vissza'

Kis levelet hagy a Dob utcai postalidiban. Irinyelvek a kozos
berendez6s tesrv6ries felosztisira.
t977
AZr,rlan lemez j6 nagy siker.
Hozzimk beszill az 6ccs 6s elkezdi lapitolni a szenet.

Mindenki misk6pp lapitol. Dusan i6 liit6. A lang a nagy, nem a liist.

CANADA DRY egriittes

1978
lemez betilwa, irj dal. Nem adom fel.
t979
A franc csiniljon lemezt.
1980
A dupla loki.
- Csricson vagyunk mondja az egyik ftit6.
- Gazdagok leszilnk csillogtatja a szem6t a kalauz, rigy van.
A zenekar el6v6r kap jogdiiat. 70 li116r (16) lemez. Nagy buli.
l 9 8 l
london CBS srudi6. Jack Bruce a Creamb6l wilharm6nikizik.
Egy este bircsuzkodis kdzben azt mondia: Tudiitok fick6k 6n is
kommunista vagyok. Mire a zenekar makogna valamit befekszik a
Ferririba 6s eI...
t982
Az LGT 7\o/o-ban a Magyar Hanglemezgyirt6 Villalat 30%-ban az
EMI tulaidoniban van. a zenekar nincs a saiit tulajdoniban.
1983
Az rij lemez anyagi sikere miatt a felszerel6sb5l n6hiny darabot el
kell adni. Erre a Szovietuni6ban kenil sor. Gosztkoncert vez€rigazgato
igy sz6l. ,,Hatalmas megtiszteltet6s a IAKAMATYMLGE egytittes-
nek, hogy v6rakoztathat)a a Moszkvai {iatalokat."
Hatalmas ember, hatalmx orszig, hatalmas vodka.
1984
Elenlbl n6lkul.
Az rij lemez nagyon tetszik... a zenekamak.
Ezert fgy.dont, hogy nem osdlk fel, de szUnetel.
t992
Sipi nevf vasutas azt mondja az Andrissy riton. Nem i6 ez igy.
fu milus 14-6n het 6s fel 6v gondolkodis utin az 6reg kismozdony
beloki magit a Nyugati pilyaudvarra 6s m€gegyszer elhiszi, hogy
mi6nk itt I t6r.
Azten boldogan, szomoriran, meghatva vEgleg kitolat. Mi az ami
maradt? A Baritsag, a Mozdonyvezet6k 6s talin a Zene.

Szevasztok, i6 mulatist:
Pici bicsi

A rendezu€ngek ango;gi tdmogatdsd€rt kiisziinetet mondunk:
- a Kiizlekeddsi nilcAzrcs{ * vtztiggi Miniszt€riumnak, a IuIAv Rt.-nek,

a GI|ISEY Rt.-nek.
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A Mo zd on]rve zet6k S z akg zew ezetilnek j avaslatal
az 1996. 6vi b6remel6sre

sel - javaslatokkal alStSmasztva -'
hogy a mozdonyvezet6k b6rdnek v6-
s5rl66rt6ke 1996-ban niivekedjen.
Attdspontja szerint az infl6cids szint
alatti berm6dosulSs nem nevezhet6 b6r-
emeldsnek.
J  A V A S  L A T
A jOvedelmek ndveked6s6t az alilbbi
szerkezetben javasoljuk megval6sihni:
- a btrtarifatdbla m6dosftdsa,
- aVasutas 0nk€ntes Ktilcsdnds Kieg4-
s zitd Nyu gdtj pC nztdrb a td r t 4nd munkdb
tat6i befizetts,
- a mozdonyvezetdkre 6s a vontatdsi
utazdkra vonatkozi t1i pdtl4krendszer
kialakttdsa,
- a M O SZ nem utaz6 ta gi aira vonatkozd
javaslat.

1. B6rtarifatdbla
A bdrtarifatdbla egysdges emelked6se
valamennyi vasutas dolgozd egytittes,
alapvet6 6rdeke.
J A V A S O L J U K
- a bdrtdbla 307o-os ardnyrt n1vel4stt,
- a btrtdbla 15. osztdlydt megnyitni a
mozdonyvezetdk eldu,
- dltaldban az igystges munkakdrifo'
galmak kialakttdsdt a vontatdsi fdndk'
sdgeken.

2. Vasutas Onk6nies Kiilcsdniis Ki-
eg6szit6 Nyugdij p6 nzt.6 r
Vdrhat6an okt6ber elejdn megalakul a
nyugd(jp6nztdr, melynek segitsdgdvel a
mozdonyvezetdk, a vasutasok csdkken-
teni tudjdk a n ytgdijaztatAsukkor bedll6
szocidlis kiszolg6ltatottMgukat.
A mu nkdltat6 i hozzdjirulils m6rtdkdr6l,
m6dj6rdl a bdrtdrgyal6sok sordn sziiks6-
ges megdllapodni.

3. A mozdonyvezetdk, a vontatfsi uta-
z6k p6tl6kai
A mozdonyvezetdi munkakOr sajdtossd-
gai ma nem tiikrdz6dnek j6vedelmi vi-
szonyaikban, kereseti szerkezetiikben.
Pdlddl6z6 felsoroldsban az aldbbiak ter-
helik az e munkakdrben dolgoz6kat:
- eleve csak magasabb iskolai vegzett'
sd g gel indulhatnak pdlydiukon,
- akttv koruk v€gtig szinte dllandd or'
vosi ellendrzCs alau dllnak €s tartaniuk
ke ll e gy dllapo t szinte t,

Az 1994.6v 6szi tdrgyal6ssorozatan az
rt;rdekegyeztet6 Tan6csban mdg a ko-
r6bbi pdnziigyminiszter ahhoz k6rt t5-
mogat6st, hogy a szakszervezetek fo-
gadjdk el a kdvetkez6 6we az SVo'os
redlb€rcsOkken6st. Ezt akkor az 6rdek-
vdd6k megtagadt6k, egYfel6l nem
mondhattunk le a munkavdllal6k nev6-
ben ilyen jdvedelemhdnyadr6l, mdsfe-
16l az1rt, mert a pdnziigyi 6s gazdasdgi
folyamatok gyakori ir6nyvdltdsa amfgy
is kisz6mfthatatlannd teszi a redlb6rek,
re6lkeresetek alakul6s6t.
Ez ut6bbi kdriilmdnye val6ban megha-
tAroz6 volt, hiszen a kdzel 307o-os inf-
l6ci6, az SZJA tdrvdny villtozAsa a moz-
donyvezetdkndl mintegy 15-17%o-os
vesztesdget okozott.
Az eddig ismert 1996. dvi dllami elk6p-
zel6sek (az SZJA vdltozdsdbdl, a tdrsa-
dalombiztosit6si jdruldk ellent6telezds
ndlktili 2%o-os emeldsdbdl, a Munka
Ttirvdnyk<inyve munkavdllal6ellenes
m6dos(t6s6Ml - l6sd: tdvolldti dij beve-
z.etilse - adod6 h6tr6nyok) mind arra
mutahak, hogy a gazdasdgi stabiliz6cid
Ardt ab&b0 6s fizetdsbdl 6l6kkel k(vdn-
ja a kormdny megfizettetni.
Az eddigiekhez tirsul az energiaArak
emeldse 8, illetve 25vo-os m6rt6kben, a
csalddi potldk r6szbeni megvondsa, a
gydgyszerdremeldsek, az egdszsdgiigyi
elldt6s6rt fizetett 6s fizetendd dijak
tisszessdge.
A kormdny 1996-ra L9-20Vo'os infl6ci-
6val tervez 6s ugyanilyen brutt6 kere-
setnOvekeddssel szdmol. (Bfu az
1087 11995. (IX. 8.) sz. kormdnyhati4ro-
zatban legfeljebb l8-l9%o-os kereset-
n6vekeddsre hozott ddnt6st, ami egy-
r€szt az 6szi bdrtdrgyaldsok,,korm6ny-
korl6tj6t" is jelenti, mdsrdszt f0lds-
legessd teszi az orszdgos flrdekegyezte'
t6sr.)
Mindezekb6l ad6d6an a kormdny 6ltal
a bdrekndl prognosztia{lt 4%o-os reSl'
cstikken6s v6rhat6an 7-87o kdrtil ala-
kul.
A Mozdonyv ezet6k Szakszervezete az
1995. 6vi 6s vdrhatd j<ivd dvi redlvesz-
tes6gek egytittes hat6s6t nagyardnyrinak
6s elfogadhatatlannak tartia. Ez6rt az
1995. szeptember 19-6n indul6 b6r'
tirgyaldson olyan koncepci6t kdpvi'

- a lwlmozott kockdzanisel€s, rtgymint
rc sfi epse giik v eszdlyeztet4se, btintetdio'
gi, munkaj o gi kdrt Cr ft4 si fe le l6sst g,
- elneheziilt Alenilel, a rendszertelen
dtkezds 6s pihents, saidt 4s csaMdi Cle'
tiik tdrsadalmi szintil temezhetdsdgi ne-
htzstgei,
- az 4lettani hatdsaiban csak ktsdbb
j ele ntkezd stre s szte rhelC se k,
- a rossz, ts egyre roml6 mw*akiirtil-
mtnyek.
J A V A S O L J U K
- a rendktviili veztnyl4si pdtl6k,
- az Skeztsi hozzdidrulds,
- a mozdonyvezetdt 6s a vonatdsi waz6t
me gill etd p6 t szab adsdg,
- a rnozdonyvezetdi pdtldk bevezettsfi.
(Afelsoroltak szdmszeril Crtdkeit a btr-
tdrgyalds sordn ktvdnit* iwrertetni. )
A mozdonyvezetdi p6tl6k pdnziigyi
alapjdt a motivdcids rendszer megdlla-
podds utdni bevezetds€vel, a mozdony-
vezetdkre jutd ardnyos 6s elktilOniteu
keret k6pezheti, mert tudvalev6en az e
munkakdrben dolgoz6k munkdja nem
hozhatd Osszefiigg€sbe a tvtRV Rt. fu-
varpiaci eredm6nyessd g€vel.

4. AMOSZ tovdbbi javaslatai
A mozdonyv ezetdk besorol6si m6dosf-
tdsdval egyidejilleg egyes vontatdsi te-
vdkenysdgek sajdtosMga miatt m6dosi-
t6s sziiksdges.
J A V A S O L J U K , h o g y a
- avontatdsi diszp€cser k)zdsen kiala-
kttott feltttelekkel keriili 6n a I 5 -ds,
- a nnzdonyfelvi gydz6 a I 4-e s,
- avontatdsi gardzsmester pedig ktilsds
mozdonyfelvi gydzdk€ nt a I 2 -es Jizettsi
osztdlyba.
Javasoljuk tovdbbd a 13. lnvi fizetts
1 96. 6i, naj d folyaruto s biznstdsdt.
Abban bizva adjuk dt javaslatainkat, hogy
drdemi tdrgyaldsok sordn, beldthatd id&l
beliil, megnyugtatd mdon, konfliktus
ndlkiil jut megdllapod6sra a Mozdonyve-
zetdk Szalszervezet* 6 a t6bbi szak-
szervezet is - a UAV RL vezetdsdvel,
illetve a kormriny illet6keseivel.
Budape st, 1995. szeptember 1 4.

Tisztelettel:
Apavdrl Jtrzsd Sipos J6zsef Dr. Bordk Jinoc

iig5rvezetd elniik iigyvettt6
alelniik alelndh



rNFonnrAcr6 * rNFonuAct6 * INFonnrAcl6
Az aldbbiakban t6j6koztat6sul ktiz<iljtik a GT-rdl megkapott adatokat.
Az 6sziberhirgyaldsok el6tt fontos, 6s tanulsiigos olvasrniny lehet.

Szolg{lati hely

Bp. Ferenc. VF.
Bp, Eszaki VF.
Szolnok VF,
Sz.feh6rvdr VF.
Hatvan VF.
Gy6r VF,
H.halom VF.
B.gyarmal VF,
Bp. Nyugali M KF.
Bp, Q6li lI KF.
Ir .  Uig.
Miskolc VF,
F0ze.sabony VF.
Db. Uig.
Oebrecen VF.
Nytregyh{za VF.
P,lad-Any VF,
St.  Uig.
Szeged VF,
B6k6scsaba VF.
Szenles VF.
Kk,halae VF,
Pr .0 ig .
P6cs VB,
Domb6vtr VF.
N.kanizsa VF.
sm.0ig.
Szombathely VF.
CelUdm6lk VF.
Tapolca VF.
Z,egerszeg VF.
Z6hony VF.
Iind6rrzeren
r: Adatok 6r6ban

1995. Vl. h6
06.00 6s 11.00 11.00 6s 22.00 22.00 ds 06.00 Vdr. id6' 0nkoltsdgi

f6zd es6 szolgllati drCk' (KSZ 32. $ 2.) utak'

6r6k alakulisa
1995. Vll. h6

06.00 ds 11,00 11.00 de 22.00 22.00 6s 06.00 VAr. id6' 0nkdltsdgi
k6z6 es6 szolgilati 6rik' (KSZ 32. $ 2.) utak'
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17 688
11 737
16 688
18 084
7672
l 0  5 1 9
436s
400 1
456
rei$

21 s84
5260

10 142
1 1  7 1 0
6323

6714
9585
13 638
4764

14 067
lt  999
10 922

| 0 156,5
991 s
4452
5126
5737

258 270,5

10 595,2
10 041
551 0
4570
s561

2t3711,2

8653,9
7502
2332
4120
s320

20f 181,9

1122 987
882 237
217 1617
451 445
4t  167
15 856 23 263

19 688
1s  631
17 904
17 994
81 23
10 673
4692
4032
4 1 5
2221

22 s97
s678

996 I
9867
6 1 3 1

5914
949s
13 780
5t  50

t3  689
12 122
r 0364

l0 060,8
10 949
1 6 1 7
5609
7886

265 210,8

10 492,2
9845
4s85
4654
7075

2t8 920,2

8650,6
7026
s687
391 0
6965

207 {10,6

8 1 4
62r
10t 1
801

796,5
320
I 941 621
404
2ts

|  2f  109,5

16 271 t5 340 1404 2168
13 150 11 727 308 50t
t4 597 13 998 398 2446
17 126 11 691 1499 828
7673 6620 0 350
8946 7032 0 1185
4327 3789 0 s63
2886 2026 42 54
272 112 0 0
1931 1869 150 63

2t 339 18 706 1431 834
1815 3445 0 533

t0 333 9312 1448 1486
tl 640 10 497 1770 490
6106 5103 308 602

17 757 16 693 1340 2658
t3 702 l t  834 314 637
15232 14524 392 2594
17 041 14  618 1s52 662
7606 6636 0 324
8862 7030 0 2059
4584 3925 0 683
2818 1968 6 62
204 40 0 17
1922 1868 r50 16

22282 19 943 1565 757
5032 3571 0 548

10 617 9754 1480 1464
10 647 9525 1679 s15
6038 5070 320 s86

s290 4712 319
8329 7421 169
11 172 7976 590
5299 4391 7st

5330 158 1262
7608 159 662
7578 s97 925
4050 102 759

8356 2297 761
12 0s3 432 2103
7012 640 1235

572s
8341
11 544
1680

fi 198
r1 31s
9589

I
(
I
9
0
30

13
1
5
I
0
20

t5  s
8 l
8 2
3 0
3 0
3 7 8

50-51
51-52
52-53
53-54
54-55

12292 8180 2168 784
14 542 1 2 209 372 1 995
9299 6s74 655 1102

1 0 9 1 , 1
842
2397
466
76

16 t9t,1

2t-25
26-30
3t-35
36-40
11-4s
46-50
5l-55
56-60
0nzesen

Mozdonyvezetfik 6letkor szerinti megoszlisa (1995. jflius havi 6llapot)

0sszesen
506
950
I 003
1 1 1 3
921
639
1 1 5
1
5248

Bp, lg.  Ms. lg.
200 66
312 121
346 116
383 107
326 86
235 53
3 8 8
I
18{r 557

Db. lg,
58
136
124
1 3 0
9 1
75
o

620

Ps. lg.
82
107
125
156
142
83
1 9

717

Sm,  lg .
15
1 1 8
109
136
108
84
29

629

ss. ls ,
46
120
134
1 6 5
140
9 1
1 5

n7

6
6
0
2
0
t {

3
1
0
0
I

6

50
22
23
l 5(
115

Zh. VF
v
2A

46
?A

22
1 8
0

167

0
0
0
0
0
06rzeren
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t 2 ,

A NYIRVIDEKI KISVASUT
(mrir neki is van saj6t napja: szeptember m6sodik szomba$a)

Sarsk6ld edben gy0lbk 0ssze Nyfregytda wslHllondsa eldtt 1995. szeptember 9-€n az
elsd ,,NyfrvUd<i Kiswsriti Nap' mEhfiot vrd6gei 6 rendezdi. A,z lC 600-as sa wrnt
fflaa6€t vdrtuk az {llom6 el6tti eldtdd aht. A'aonat 6keds6wl egpzerre sarwzt* a
raxlezdk az iinn4elt kis'onat drkedse
lVlegtbdette jelenldtdnliinnqs0nket Rig6 Zoltdn r1r, a lltAV Rt. r,edrigazgtdja. Mintegy
hatvan mEhfvott wnd€ frl€zd, akik k0ztil solon hivablos mind$gb€n (mint Nltrul a
Nos&lgia Kfi. hgiai), ndsok kedtel6bdl, ngy aaHdhgkdnt (ldes6@1 gys*ek) volbk
pren.
Egyllb Udvtizldse udn a vorda bbdlttunk, majd tolt merHhn Nyfreqytda-dfakd pdlye
ud'arn 6lcztiink, ahol elfsziir lGll6 Bdlfrd dllom6ldn0k asszonv maid Sses Antal fi aIVahol elfsziir lGll6 Bdlfrd dllom6ldn0k asszony, mlid Sses Antal ft a

aszony id Uzl&saony b, mert rdbesdlte a polSmda*d, hogy vdlhldt d a 60hbf
fft&tr, rerdhhoahldt.
Pdlddt mubtot ebben az Ug@n Dombrdd polgdrnnsbre Solynosi Uszl6 fi, aki rlgy
rendb*oath sai{t tdq0l66r az dllom& dp0ld&, hogy hHn rlikor6bar sem n6d [i
KUt0nDut.
Segftdtd( rMsok js SkHul a 'ilents0k meg a kbmsuhld mo4plom, arrlyet a ilhgya
Kdzm0veldd6i AlapfMny [6n/t Szfrnl{jdm a l{tom regemrtdv salsawd omgy
tisngd tply€dt el, ezrel b segftw a kb nlt bnnmaad&*, hisan a mpift5l
munkahely* elwsd66nl lfna (rdrpdiq ezrnm l$d4gksdscnedn*ssn, &mdg
a pd$mdai hivahloknak ssn a sdnddo).
A Dombrdd dllom6a frkeds samd gy0nyO*trtdd ldMny volt. ZdEldlen@ glsd€|t
vdrtdLk a wnat frkezbA, nnil a nnjoret* bemutatdia uMn helyi tinrr6€ tde lcdd.
Nemdis/n0 szalagpl dd<0tOtt, frissar s0lt ka* Mzilanyuel ad* d G6pCr Jf,Fs Und(
a Magyar K0zlekddsi 6 K0zn0wldd6i Alapfivdny Ugy\€d6 igazgd6iffi, ratsnirt Rtgd
Zoltdn [rnak, a IMV Rt wa*igzgtdjdrpk, akiegpltfn Domh& sdll(|&.
Solynd Ldvl6 k0sz0rtdb€sddd mondot, majd Rigd Zol6n wdipz@d fi dmoda
hogy nina sdnd* a NylMddkiKisvasft hlsdmol&dra, de kona6rtenikell, a $es6fi
40 kmftrdl 60 lanlhra kellene enpln| ami nerrsak nsfti, de t&S| sd dlhmi bHd-b.
G&per Jrnos fr, az alapNdny ugy\rtdd ipz$tdp besdl a mozglomrdl 6 dmonh:
,Amikorelhdiroduka JisrcuhknapF'radeaffrysorozdot,eldotuf,6ni, hogylelleb{lk
az f&klfrbt idEenlorglmi sarponbdl is a Enfore. Szeflembs m6odll siilrbdF i6l
beleillik a ,,Nyfr$gi dsz' rrdezv*rpibe, 6 tn a l{ogddr kle ilfnlor Ktl0ruorrthl
k0zlekdhdr*, ilyrnelldtdsal, mintamainapon,d<kor ilefogiacS{hniakkdndulni@
kiqf nd, nagycsalfi m emhrekd'.
Dombrddon az Unnesdg beleiedse uHn Sdre h(rofi mq benn0nlet a lisaprta a
polgdrmestu 0r. A,zSfi linom voll, & miwlaz iidstirgdd6autdbmaoklolviszn€rttht
az 6ll0m6n, s lolytattuk utunkat Baba-Tiszapa[a, ott a modony kffbenif,t 6 a rnx.40
knfi sebesSg brtfidval Nyftqyiddn frkez[ink 18.10 6rakor. A wnddgek ddl gysubb,
& nem ronnnlikusabb vonatal folybtbk rftjuld Bn&pcUe az lCSl+1, ahol b€sdlp$s
ktizben biztosan emlegetdk m6g a nap esernfipit, hisam n*ik ,,csak qy kirfidul6 rol
& mi rtt v@ztik mi@rnapi munMnkat 6 megnyugvdssal tiitOn el az a tu&t hogy ean
a napon nancsak a [i[AV Rt. !ed6je, de a t6S pol$rmeetsei is regs6|hndlq tngy ksz
munkav€E6re ldtd6dg0nk eaffn b, m€rt min&gy, hogy a usl leskmy nyum6ui,
nomdl, wgysdle npmtlul, minden modonya modonyreetd 6 kismlgeb scmdyd
kell.
A nap v{9fi a MK 4&as Nyfregytdedrakd frlOtddba bdl[, mlqt nhkor 6 hlkz Mtrrly
modorymdd elmondhdF maid nyudlje kordban, hogydtovdbb{to& azta KllonvorEtot,
amdym k0zldrd6k rQre kimo@k, hogy nem Kvdnjdk lelszfnolni a Nyfrviil*i KisraclaL

ll5r J{nor llAY Rt Dcbnccnl lgqeffrfo blUlrt lbfr{rdlr

lrlegy€r K0zgy0l6 aleln0ke mordot iidvOddbesddd, amiben m6lbMk a kisvas0t jelent66
S, elemedd< plenlqi fnlyzd6, dloDk i0vdi6e (ami nan a rnqMintd6t, hanem a
korsza6lteil fennmaa6 prdMlh megdlozri).
Eaffn mindenkielfoghha tply€a k0lOnvrrntaillog&ntivta koaijaiban, majdelindultunk
Dombrdd dllom&ra azzal, hogy a vorffil az ,,\r eldgadsi kdt vonalat, rnelynd< ndsik
r$dllon6a a Balsai-Tisapa.t mh. bsJbzrJk, tmddgdnkn* megmutassunk.
A melqbana h 016* badbdgosdr vobk, a koaik kOapfi alrisen, eztMct*kelfestd
Mlyttdk pedig 'alami k0lon0s rpseszs0 romantiMt adbk uh6unknak. A vasuhsok nagy
cubdja k6ailt ene a napra, 6 szinte minden sak6g kiwte r6d a nap mdltd nrg0nrcp-
16fi ez sztilsdges leltdtel* mEtrem$s&en.
A kUl0nvorpt kocsiFiban kifnngoslEs rolt, 6 nsn hlldt t0rdtt ablakU@e d n6zri az
duhand 6jat, mert a mOhely dolgozdi az eldk6dlld sordnt0bb tfzablakUvegd csadlbk nds
kocsikbdl, hogy rr sdgyakeaUnk, hban az igndghoz hozdtartozik az is, hogy gyakran
itsszs4dezdt ablaku@kel kiizlekdn* a vonalon a kocsik.
Persae a lEldMnyosabbak a valtulds wsutas h0lgy* voltak, akik Ut(06en pogecs{,
ridftft,6jielleq0bh6- 6 vrtrbbort is bbzoldlhk. l\4endkOzben a hangszdrdkbdlhallhatfuk
H@tb Dezsd bdcsit, az ibrdnyr gimndzium nyugdfjas igazgatdjdt, akitdjdkodatott benn0nld
minden olyan blepU16t0rtfid66l, arply*d ff intdiink, sdpen sorban: Sdst6-gy6gylUrdd,
Nyfrsz6l6s, Kdhj, Buj, Herminatmya, lbrdny, Nagyhal6u, Ujdombrdd, 6 mintegy 51 km
meqtfiele utdn rne06keztiink a #dllomdva. Dombrftn.
A KISVASUT SORS{ MAN NEGEN ugTe LTI ES NEMLET HATARAN
0t pdr ronat kOzld<dik it naponh. [,fijtstdl-a mrefend vdlt6tdl-ndgyuolgdlatihelg
alomak meguiintdni, Fl&d Nyfihal6dan, ahol a polgdrmesta, Szoboszhi ft6 0r kidltt
rnellde, igenis lEpn ot Ey vcrlti dolgoz6 az dllordson, mert effikdnt a varddlok
tOnk€leszik u 6piildd, ahol az ubok ydrakofiatnak.
T6ry, hogy a kis'asit rdfizd6es. Az drulorglom nrgsz0nt, hiszen mindent kOaiton sdllfta-
nak. Kb. 4-5 6unl eael6[ napi 16pdrtdruvonat b kOzl*ddt itt, de mindig azvolta problfina
mdg tgy is, hogy a hhdoft dru tsfrl6en bel0l az MK4&asok nsn bfrtdk elvinni. Lsobbat
dllapotban vanrnk az SUldd<, hiszen a legtObb a sddlorduldn S0tt. Aa dllom6fdnrjk

ALE Mv. Munkabizottsdg iildse 1995. jfinius 21-23.
1995, jfuiw2l-22-23-in Budapcta a Hotel Bcnczfrbm iartotta iil6s6t n6mct, olasz,
sv6jci, lagyel, bolgdr, szlovdk 6s a magyarkiildiitts6g r6szv6tel6vel a mmkabizottsdg.
Az lllds szakmai cl6k6szit6sc volt az ALE Gzi ehiiks6gi 016&rek. A dszwevdk
kblastlndsm t{j€koZattdk egym6st a ujdt mmka-6lct-b6r 6s vrcidlis k6rtilm&rycir'61.
A ktlldbtts6gek ismertett6k hazdjuk munkav6gzdsre tdrsadalombiztositdsn vonatkoz6
jogrcndszedt, munkasrerzdd€si form{k alkalmaz6*6t (p1. egy6ni, KSZ 6s ffiggel6kei
stb.) €s a munkdltat6vai val6 kapcslattadr{s m6dj6t,
Az lll6s clej6n a bizottsdg megdlipodott a poniokbaifoglalt k6d6sk6tuo. Atqez(,:d
eln6k Heim Fumm ir k6nc a fclsz6lal6kat r$vid c6lrat6rd vflasok adisdn, a tolm6-
mldsi neh6z#gckrc €s az id6korl{tozofis{g{n hivatkoaa. 5z6 mi sz6 ncm volt
ak{mi, amikor u olasz koll6ga Jord{n6 clkczdtc taljdnosm, azt leforditani n6metrc,
n6rnctrfl magyarn, magyan6l sdovdkn, nm bcz€lve pdbesz6dek kialakul{sir6l az
olsszok 6s a sdwdkok kbzittt! Bmyolltotta m6g a hclyzAet, hogSr a evdjci, olasz-n6met
tolm{o sem mindig tudta m.g6t n6mcdl meg6rtctri, Igy n6ha n6netr6l-n&nek€ is
fodltani kcll€tt. Ed a fsladatot t6bhnyirc Kr0gcr6ra jcgz6k6nyvveza6 l{tta cl. A fant
crnlltctt okok miatt kise6 vontatottan haladt a mula. A t&mk6r$k u abbbiak:

1, Klk6pz6s:
- Iskolai eldkepzcits6g - sakmai eldkfozats6g - kik6pz6s iddtadama - struktdrrja -

taftalmr - szimul6lorok hasztdlata.

2. Munkaldo:
- Hcti munkaidd * egy szolg{latban cltdlt$tt mmkaidd (min-mu.) mozdonyon tiil(itt
idd cg5r volg6latbon mx. - piha6 iddk - ecn bel0l: - lak6son cltdltittt - lak6helym
kiv0l eltiiltiitt Qaktanya) - pihen6 napok kijelol€se, kiaddsa - mmkakdzi szilnetek pld.
cbddsdlnet.

3. Munkakiiriilmdnyek:
- Munkaszerzdd6s 6s m6s munkakitrUkben foghlkoztatds - tdpffnr - 6ves rendes 6c
rsndklv0li szabads{g - munkaid6 kedvczrn6ny - fclmond{si id6k - felmondisi koil6tc
z{sok.

rf Kereset szabf lyoz6s:
- V6gkicl6glt6s alapja - besorol{si alapelvek - cldlfotetes (b6rtarifa 6s b6rt4cl v{ltozds)
- havi {tlagkereset€k - tfi6n{k - helyettesit6si dijak - szabads{g dijudm - cry6b
o6d6kok.

5. Szocltllis bizions{8, a csiikkena munkak6pesr6gilek tovfbbfoglrlkodrttrl hhet&
s6gei:
- Nyugdijfajtik (6regs6gr, rokkantaigi, korkcdvczrn6ny korungcdm6ny) - jtwcdclan
kieg6szlt6 cutdsok nyugdijarcknak - v6gkicl6gltesi biztonsd&

6. Jogv6dd€m belesct {c eErdb mfs escm6ny c6€t6t!
Mint a felsomlt tfnakbr6k bizmyitj{k ok k6rd6src pr6b{ltrnt vllaszt adti €s vdhszt
kapni a mcSiclcnt htlddttekull, Amak cllcndrc, hogy a vrceonidd ke .str i6 kilol6do[
6e m6g aa kdvctdcn is folyt a munka, nom tudtnk u 6ssz6 k6d6et mcgtJrgyalni, czckrc
a k6rd6sekrc a vdlaszt a tagezwcrctck irdsbm k0ldt€&. mcg rz ALE k64mtjlb. Kr{tgcr
61 6s Fuman 6r u ittmi jcryzct'kat 6s a mcgkuld0tt irleoe myagot rqdsz.rcd,k,
fcldolgozt{q mcgklll&4k a trgorsz{gok cln6kcinck 6o cl&crjcdik rz ALE &zi oldk-
sagi tU6s6n.
Mfr az elsd n&dny k6d6s mcgv{laszol{sa utdn tobb Hlld6ttr6g 6rde.kl6d6n rz olarz
koll6gdkt6l, hogy ldrctnc {tigazolni az olaez mozdonyvcrctdk k0rtbc? A valrrzolcb6l
ugyanis kitdnt, hogy az ALE tagonzdgai kilzill u olaez koll6gdlnrl r murbk6rtllm6
nyeik a lcgjobbak, szocir{lis 6s anyagi juuatCsaik a lcgmagrsabb saindck. Ak&6tick-
bcn ezek a meg{llapit{eok m6ginkfbb megcr6slt6st nycrtck, olyurnyrn, hog m6g az
ditalunk irigyclt n6nct 6 svdjci koll6g{k is clismcrtsocl, kicsit irigytcdvo gnbllltal az
olasz koll6giknak az el6rt vfvm{nyokhoz (nanr€g az olacz mozdonyvczctdr rztrljkol-
tak) Igaz a bolgdr 6s a lengyel koll6g6k mfu ndlunk ie roeszabb helyzctban vannak
elmonddsuk szcrint.
Oszess6g€ben megit6l6scm wrinta mukabizonsdgi 0l6c igcnhaszrc mrnk{tv6gzett"
mindr u eredm6nyeit nyilvdn a Idvolabbi j6v6bcn tudjuk haszrocitani, dc ndr az i&i
KSZ €s b6rt!ryyal6mk sor{n ie mcgrr6bdljuk fclhaszr{lni lz iB .zcrzct trp.saelrtdor
A klildotts6gck tagiai slmond{sut szcrint mgyon mcg voltrk clftcdvc a czcrvcz&ccl6r
a vend6ghtdssal 6-s a micldibbi viszontliitds nrn6ny6bar bfcefznrnk cl cgyrn&t61,
Heiu Furman 6r z{rszav{ban mcgkdsz6ntc a fcgyelrnczct dapa munklt te tov{bbi $
6dekv6dclmi 6s szakmai munkdt kJvdnt a tagazcrvczctck mindcn mozdonyvczctttj&rck.
Ktll6n mcgk6sz6ntc a tolmfcsoknak a rcndkivul finsA6 munldl akil ndlktll I bizoodg
nm nldta volru clv6gczri a feladatlt"
Kttlbn kttsz6nctct 6rdcrncl Hrrzdr Ldezl6, rki m6g a vcnd6ght6i fcbdato& cgy r{rc& it
€ll6tta.

Hordth Imrc
teriilcti os|vld0
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MOTOSZKATO MOTlvACl6
TeriiLleti iigyviv6 kollCgiimhoz hasonl6-
an, hosszir id6k 6ta k€pviselem szakszer-
vezetiiket az igazgat6sigi szintfi 6nekez-
leteken.
Ogy gondolom pClda6rtekfi ez az
egyiittmfik0d6s, melyet ezen a teriileten
a szegedi igazgat6 T6th Imre ir megtesz
a szakszevezetekkel vd6 egyiinmfk6d€s
tii6koztatis 6s egy0ttgondolkodis 6rde-
k€ben. Nem az a szind€kom, hogY most
dszteletkorok halmazit iriam le, de ezen
egyiittgondolkodis r€sze az, hogy aktu-
ilis tirgyalisokra az igazgat6 ur mindig
meghivja a hirom reprezenativ szak-
szervezet teriileti k6pvisel6it is. Az el-
mirlt id6szakban k6t h6ten beltil k6t
osztdlyvezet6i Ertekezleten volt szeren-
cs€m rGszwenni, s f6leg ezekr6l szeret-
n€m az olvas6t - a teljess6g igEnye
n6lkiil - tij€koztatni, nem konkr6tu-
mokr6l, mind6ssze vezet6i helyzet€rt6-
kel6sekr6l sz6ln6k n€hiny sz6t.
Az els6 ilyen 6rtekezlet, mely m€lyebb
nyomokat hagyott bennem, a szeptem-
ber 30-i osailyvezet6i ertekezlet volt.
Az €nekezletet a beruhizlsi 6s a szerve-
z€si igazgat6 unk is megtiszteltek jelen-
l6tiikkel, s a bemutatkozison tul r6szle-
tes el6adisokat tartottak a j0v6 vasirtjival
kapcsolatban. Az irisvetit6vel liwlnyo-
sabbi tett tiblizatok, magyar6z6szove-
gek sugalltik, hogy az fionian l6neho-
zott igazgat6segok (6s fionnan kineve-
zett igazgat6k) biznak egy jobb vasitt

iov6k6p6ben.
Tobbszor elhangzott, hogy mfik0d6stik
legfontosabb felt6tele egy timogat6 mo-
tivici6s rendszer. Azt mir nem tudom
pontosan, hogy a motivilis sz6 hlny-
szor hangzott el beszlmol6iuk alan, de
hogy nem egyszer, sem k6tszer, azbiz-
tos.
Tobbsz0r megUtotte ftilemet, hogy az fj
igazgat6sig irj embereit j6l meg kell
fizetni, hogy a vasirtnak megtart6 ereie
legyen veliik'szemben.
Durva volna ha elhallgamim, de az is
elhangzott, hogy a vasirmak tobb helyen
a jov6ben vissza kell vonulnia, (szerz6
megjegyzese: vonatmegszii'retEsek, vo-
natbedrlsok, hiszen olyan intezkedCsek
t0mkeleg€vel szembesiil nap mint nap
az ember, melyb6l an. €rzi minden
j6zanul gondolkod6, hogy c6l a vasirtr6l
val6 leszoktatis: menetrendek, csatlako-
z6sok, menetrendszerffsEgek, kocsi ki
nem illitisok stb.). De ezzel pirhuzamo-
san az irjonnan megalakult igazgat6si-
gokon sajit stibjuk 6pit6s6hez motivilt,
megfizetett embereket kell talilniuk.

Orom volt hallani, hogy a MAv Rt.
likvidtisi gondjai megszfintek, a l6t-
szimmegtart6 fejlesz6sek ker'tilnek
majd el6t6rbe stb.
Kiss6 iiveges tekintettel hallgattam v6gig
az el6adist, mivel az volt az 6rz6sem,
hogy a beszimol6t tart6 igazgat6 urak
nincsenek igazin tisztibur a vasirt hely-
zet6vel, s a v€geken dirl6 mindennapos
mrik0rC6si probl6miikkal, de volt olyan
6rz6sem is, hogy ez nem csak bennem
fogalmaz6dott meg az osailyvezet6i 6r-
tekezlet alatt. (Tanulni kellene Mityis
kirilyt6l, mert 6 is ilruMban iifta a
vEgeket a p6rn6p k0z0n.)
Szeptember I l-en riiabb osztilyvezet6i
Ertekezletre voltam hivatalos, ahol az
igazgat6sig els6 fbl6ves controlling
eredm6nyeir6l elk6sziten anyag keriilt
megvitat6sra.
Erkez6semet kovet6en deriiLlt ki, hogy az
Crtekezeten ism6t vend€g, pontosabban
igazgat6 vesz r6szt, nevezetesen a stra-
t6.giau, azaz dr. Kiss Liszl6 irr.
Az irisos beszimol6 sz6beli kieg6szit6je
6s a hozzisz6lisok elhangzlsa utin a
strat6giai igazgat6 frr k6rt sz6t. Kiemelte
az igazgat6sig i6 eredmCnyeit Cs egy
kicsit visszafogottan, de dics6r6 szavak-
kal is illette azokat, maid egy6b dolgok-
16l is sz6t ejtett. Nehinyat ezekb6l is
id6zn6k, ha nem is sz6 szerint, de 16-
nyegesebb elemeit kiemelve.
lavultak a tvtAV eredm6nyei 6s ezek az
eredm6nyek a jtiv6ben is tanani fogilk
magukat. (HURRAI)
Fontosnak it6li a motivici6s rrendszer
bevezet6s6t, m6gha ez6rt kemEnyen
meg is kell harcolnia a szakszervezetek-
kel.
Etikitlannak tartani, ha a szakszerveze-
tek gitolnlk a kifizeteseket (csirnya szak-
szervezetek). 1996-n be kell indulnia a
motivici6s rendszernek, kiteljesedve, de
en6l fuggetleniil egy-k6t h6napon beliil
lehet6s6get kell biztositani az ered-
m€nyiutalmak kifizet€sere az igazgat6-
s6gokon.
Miutin a motivici6s rendszerr6l tobb-
f6lek6ppen megkozelitett tij 6koztatist
kaptunk (egy6bk6nt nem szerepelt a
napirenden a szakszervezetek nem is
k6rt6k), az igazgat6 irr (strat6giai)
nem hiszi, hogy a legfels6bb szakszer-
vezeti vezet6k eddigi elutasit6 maga-
tartesa megegyezik a v6geken l6v6
szakszervezeti tiszts6gvisel6k v6lem€-
ny6vel(!l!)
A szakszervezeti oldal Or0mmd vette,
hogy a stnt6giai igazgat6 irr iavul6

tendenciikat sorolt fel, s javasoltuk,
hogy ezen javul6 eredm6nyekb6l be-
folyt osszegek garantiljik a bErjualom
misodik fel6nek a kifizet6s6t m6g de-
cember el6n. (Ez egyes osztilyvezet6i
v6lem6nyekkel is megegyezett.)
A szakszervezetek elmondtik, hogy a
stratEgiai igazgat6 irr iltal elmondotak
szerint igy igen i6 kondici6kkal kezd6d-
hetnek meg szeptember 18-in az 6szi
bdrtirgyalisok. (Mire e sorok megielen-
nek, ez kideriil.)
A MOSZ kCpviselet6ben, mint strat€-
giai mozdonyvezet6, nem kerulhe-
tem meg azokat a gondokat, melye-
ket talin n6vrokonom, az iltala vi-
zolt,,r6zsaszin" helyzetb6l kifejtett.
Pl. l ikvidit isi gondok megszrinCse 6s
az eredm6nyjutalom. A motivici6s
k€rdEsek mellett elsiklottunk olyan
,,apr6sigok" felett, hogy tobb helyen
r6szmunkaid6ben dolgoznak 15-
20 000 Ft-os keresetfi emberek b6r-
tir l l6p6sek miatt, a g6ppark - a kitolt

iavitisi cillusok miatt - tragikus il-
lapotban van, nincsenek alkatr6szek,
piti iner apr6sigok hiinya miatt (biz-
tosit6kok, izz6k) a mindennapi mf-
kod6s bizonytalan, s mir l-200 Ft-
os anyagok beszerz6se is komoly
gondot jelent a ffft6hizaknil.
Nincsenek f6mfihelyi javitisok, a g6pek
nagyjavitisai penzhiinyn val6 hivatko-
zissal sorban kitol6dnak 6s elmaradnak.
(A ffit6hizaknil el6bb-ut6bb szilaj m6-
nesek telepit6s6n kell gondolkodni,
hogy egy k6t €v mirlva legyen mivel
elhfzni a vonatokat, hiszen a rnozdo-
nyok zome mir csak rozsdis keritesnek
haszn6lhat6 a vontatesi f6noks6gek k6-
rul.)
Furcslllnm az igazgat6 irr (stnt6giai)
felk€r€sEt, hogy a teruleti szakszervezeti
vezet6k mondjik el v€lem€nyiiket a mo-
tivici6s rendszerr6l.
Mit virt tisztelt igazgat6 irr? Tdin irgy
gondolta, hogy tertileti ellenv6lernenye-
ket hall majd, melyeket a drgyal6 szak-
szervezeti vezet6k orra ali dOrgolhet
maid, hogy ,,Lim, lim kedves Sipos fr,
Gask6 rir, Mirkus 0r Onbk nem akarjik
ezt a tok6letes motivici6s rendszert, a
v6geken a tiszts6gvisel6ik meg szinte
kapva kapnak 6rte."
Kezdenek komoly hagyominyai lenni
ennek a aktikinak a vasirton beliil.
fs talin m6g annyit, ami talin szubjektiv
v6lem6ny, ha tovibbra is ez lesz a STM-
TfGIA, akkor rettenetesen agg6dom
mindannyiunk6rt.

Kiss l;isd6
stratf giai mozdonyvezet6
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JiA4fPlf Slniik, 1l)1, lbdlre/L @!
Rem€lem aj6l sikerult nyAri sza-
bads6god utdn, ldpihenten olva-
sod levelem €s lesz r6L egr lds
fd6d, hogr elgondolkozz aJavas-
lataimon, melyekkel azALE (AU-
TONOME LOKOMOTIVFUH-
RER-GEWERKSCFIAFTEN EU-
ROPA) tagszervezetei kOzOtti
jobb egruttmukdd€st, valamint
a szakszervezeteink tagsdga k6-
zdtti klzvefl enebb kapcsolrattar-
t5.st szeretn€m el6segiteni.
l. Nemzetkdzi szal<szewezeti
sz6vets€gu nk az ALE folyamato-
san bdvul. Jelenleg ttz orsz6tg
mozdonyv uet6 i € rd e kkepviseleti
szewuete a tagja. Biztos vaglok
benne, hogr ez, a szdrn n6hdny
even belul megdupl6z6dik.
Az l,J,-E hivatalos nyelveJelenleg a
n€met. Ez elfogadhat6 volt akez-
dett €vekben, de ma m6r egrre
nehezebb egy nyelven boldogulni.
(Magam el6tt ldtom a maS/ar
Mozdonyv uet6k Szakszervezete
IL Kongresszus6t, ahol pl. a len-
grel kollega elmondta lengreliil
a besz€det. azt atolmdcsa lefor-
ditotta n6metre, ezt pedig a
kongresszusi tolmS.cs forditotta
magrarra.) Milyen lassu ez ig.
lrhet-e ig/ erdemi targ/dast
folytatni? TudJuk azt, hogr mi-
lyen neh€z ndmetfil tom6csol6s-
k6pes koll€g6t talS:lnl, a kuls6
tolmS.csot pedig meg tudJuk-e fi-
zetni? Tal6ln eg/et-kett6t... Es
m€g bentvagrunk az ul€sterem-
ben... 'P6ld6ul az 6szl, sz6fiai
dsszeJdvetelen a kulddttek meg-
latogatnak egr fu1'dhezat, min-
denklnek lesz ndmet-nemzetl
tolmdcsa, de csak azza), a bolgar
koll€g6val tudnak beszdbrl, al<i-
nek szavait a bolgdr-n6met tol-
mdcs forditani fogja. I*sz-e min-
den bolgdr koilegenak bolgar-
n6met tolmdcsa? Ugre ez ab-
szurdum.
Tervezgetunk csereudul6seket
6s m6s tal6lkozokat a koll6gdk
sziurfitra.6t< trogr fognak boldo-
gulni egmrS.ssal?
Nos, enn5rl bevez.etb ut6n en-
gedd meg, hogr a ffgrelmedbe
aJdnfam a mdr t6bb mlnt lfl)
6ve l6tez6,J6l funkclontll6 meg-
oldtLst:
ESZPERANTO.

Ezt annyira kdnnyu a minden-
napok szintJ €n megtanulnl, hogr
rl:€,g az olyan specid{is munka-
rendben dolgoz6k, mint a moz-
donyvezetdk, illetve az olyarr le-
terhelt kollegAk is, mlnt szak-
szervezeteink eln6kel n€h6ny
honap alatt meg tudJdk tanulni.
A szofiai taldlkozolg persze csak
legfeljebb udv6zl6si szlntJg, de az
azt kdvet6AlE grul6sig m6rbdt-
ran allithatom, hogr tars/ahsi
sztntig is meg lehet tanulni!
Mint ldtod levelem k6tnyehni:
n€met es eszperant6. Rdgtdn
6ssze is hasonlithatod a kett6t.
Ha felkeltetem drdekl6desedet
k6rlek, hogr keresd fel a levelem
vegen mell6kelt cimeken
a) orszS.gos eszperantista fdk€p-
visel6j €t (f6delegitus6t), illetve
b) a vdrosod eszperantista k€pvi-
sel6j€t.
Egf lev€lnek nem lehet a felada-
ta, hogl mlnden r6szletet bemu-
tasson, de biztos vagrok benne,
hogr a kdrnyezetedben 616 esz-
perantistdkt6l megkapsz mln-
den toviibbi felvil6gosit6.st, illet-
ve segitseget a tanulashoz.
2. Felt€telezem, hogr a Ti szak-
venrezeteteknek is van valaml-
lyen rendszeres kladvdnya.
Javaslom:
a) hog legren ennek az nJsig-
nak renszeresen egf -ALE mel-
l6klete". Ebb6l a kollgdk folya-
matosan nyomon k6vethetik a
masorszdgi kollegrlk €let€t, prob-
l€mddt, harcalt, annak eredm6-
nyeit. Ezek ismerete sokkal k6-
zelebb hozhatJa egrmashoz a
koll€gdkat 6s rengeteg segits€get
adhat a saJAt drdelv6delrnimun-
kAjuk feJlesztes€hez is.

GYASZJELENTrtS

Fdj6 sztwel tudatjuk,
hogy a tragikus kdriilmtnyek

kdzdtt elhunyt
Cirmi cicdt,

aV 43-1190 psz. gtp szemelyzete
saj dt halo uj dnak t ekinti.

,,Hamvasztds" utdni
b ilc srtztatdsa S zC ke sfe hC rvdro n

fo lyamato san td rtd nik.

Ez a mell6klet lehetne akar ket-
nyeMi is: eszperant6 6s nemze-
tt. Igr a t{j6koztatason tul segite-
n6 a koll6g6k nyehrtanuld.sdt is.
b) rendszeresen kfrldJfrk meg
esrmasnak aa, nJsi4airrl<at az
eszperant6 forditAssal egrirtt.
A fenfl k€t Javaslatom efqgadasa
nagban el6segiten6, }rogr azALF-
n beltrli nenuntJ<M. €nittrnukO-
d€s ne csak az orsz6gonk€nti FIO
f6s vezet6s€get erintse, de nagrobb
mruzdronywntfil csoportok ls kOz-
vetlen haszndt l6thassdk szakszer-
v ezntl sz0vetsegtink ldt6nek
Rem€lem, hogr a fentiekrdl k6-
zds rilldspont ldalakitds6ra is le-
het6s6g nyihk Sz6frdban (Bulg5.-
rla) az 1995 szeptember v6g6re
tervezett ALE k0zgyiil6sen.
V€girl engedJ meg esrrdvid be-
mutatkozdst.
- 1974 6ta vagrok Jdvasriti f6-
mozdonyvezetf' Mag/arorsza-
gon, a szolnold futOhazndl (k€t
6vet a BDZS-ndl is dolgoztam
mozdonSnrezet6k€nt);
- 7 €ve v4glok sz.al<szenraetl
tisztsdgvtsel6, Jelenleg a MOSZ
szolnoki tagcsoport vezetds€g€-
nek ta€lJal
- t0bb rendezv€nyen is magnr-
bolgar'tolmiicskodtam, igr bell-
16l is ismerem a fent emlitett
probl€md:kat.
- 30 eve va€yok eszperantista,
tdbb slkeres nemzetkdzl rendez-
v6nyt szenrez,tem (a legnaglobb
1978-ban egr 6pit6t6.bor volt,
ahol l0 orsz4gb6l l5O eszperan-
ttsta vett r€szI az eg/ h6napos
rendezv€nyen).
Alaposarr isrnerve az ESZPERAT{-
TO €rt€kett, lsmerve aml- muz-
donlwezetdk - lehet6segeinket k6-
rem, vizsgiiljuk meg mennyl hasz-
nunk szdrmazhat azok felhaszn6-
hsabol6s mindez milyen csekely
befektet€s dltal.
Bizva abban, hogr megtisztelsz
velem€nyed megirds6val,
iidtfrzlettel:

Fd,ldvdrl Ltszl6
}{-5420 T\irkeve.

V6.s6rtdr 22/C. rr.5.
Hungarto

Tel.: OO36(56)361 775
Fax.: /OO/36 (56)361 668
Tftrkeue, 1995. a ugusztt t s
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VONTATASI K U PA
VOI\TTH|ASI LABDARUGO,J{(IPA" T O HNAK

a a

TORTENETE 197+7994.
Azdhonyi mtihelyrezet6 Tenkely J&zsef ez €v elejCn
Debrecen Vontat5shoz lett dthelyezve, tigr ereztuk,
az 6 szerrt€lye ts megfelel6 garancia arra, hogy kez-
dern6nyezesunk nem lesz visszautasitva.
s V6ndorserleget alapitunk, melyet ha valamelyik

csapat hd'romszor elnyer, v€gk€pp az 6ve marad.
u Av6ndorserleg mellett minden csapat dijat kap.
a Dijazva lesznek meg a legobb kapus, a legobb

mubnylitt€kos, a legtdbb g6ll6vo, a legi$abb es
legid6sebb j6t€kosok.

u A csapatokban legfeljebb 4 fd NB-IIL, va$ annal
magasabb oszbllyban szcrepld Jdtdkos szerepelhet.

s Amerk6zesek tornacip6ben leglenek.
u Progfamfuzctben rdgzitettuk a ketnapos progra-

mot, mely a mdrkdzrseken t0lmen6en, lehet6s6get
adott trzemldtogatAsra, tapasztalatcser6re, sz6ra-
kuzAsr a, kir6ndulAsra egrar6nt.

Akuparendeareny id6pon{aJrilius lO-l l-re lett kiturye.
A ldkirld6tt meghivokat, mely nagnronalakban tartal-
rnwAa rodd es hosszabb t6rvfi elkdpzel6seket is, rnin-
den reszhnr6 fel kGz6nettel flyuglinta6s efqgadta
Arendezv€ny els6 napjen mar a resztvevo csapatok

Jelenldtdben pontositottunk mindent. Hogr nem v€-
geztfink rossa munkAt uitblzonyrtja, hogr 1975-t6l
1985-ig l1 alkalommal a leirt sziszt6ma szerint k6-
vett6k egrmast, vdltakom szinhellyel, a vasutasnapi
vontatdsi kupa rendezvdnyek.
Voltak n6ha vit6k, pl. tornacip6 ugrben, egy-ery
ldemelked6 k6pessegti jdtdkos szerepeltet€se ugd-
ben, vagy hory ld volt a le$obb mezon$Atdkos stb.
De ldb6kithetetlen vita nem volt sohasem.
Az ut6b-bi 6vek rendeandnyetn sz6ba kerult n6hdny-
szor hogr mikor is kezddddtt a kupa. A miskolci
koll6g6k I 974-et emlitik, a zdhonyiak, I 975-6t. Nem
mintha nagron l€nyeges volna, de remelhet6leg ez az
ir6.s eloszlaSa a k€telyeket. Azihonyi dllitAst igazolni
htszik aa els6 vAndorserleg, qjta az alapltds ev€vel,
melyet Zdhonyb an 6rzrink.
Az visznnt igaz, bogr a kiinis 6v€ben, a miskolci 1974-
es rendezv6nybdl sok fontos elemet dtvettunk, 6s a
kupa bonyolit6si programbanJ elenleg is alkalmazunk.
Az is val6szinusithetd, hogrha Miskolcon nem lett
volna 1974, aJdcor Zdhonyban sem lett volna 1975, es
ed k0vet6en kuparendea€ny sorozat sem.
Komprornisszumkdnt fqgadjuk el,hogyr aa 6rdem kozds
es k6lcs0nds tisztelet tlleti mindazokat hovatartozrist6l
ffrggetlenul, aldk aztQg' €rdek€ben az elmilt ket 6/ti-
zedbentettek

Mint a kupalrronika megirasera viJlalkozi ember
el6re elnezdst k€rek mindenkitol, hogr a merkozesek
parositS.sdt 6s a prilydn elert eredmenyeket nem,
vagr csak nag/on hiiinyosan tudom dokumentdlni.
Htsz ev utdn menrlt fel annak igenye, bogr az ossze-
foglal6 inisban rdgziteni kellene a ln:pafordulok t6rtd-
netet. Idokuzben felegzeseket senki sem k€szitett.
Amire azonban ernlekszunk az benne lesz a torl€-
netben.

Az els6 kupa
Alapitotta Zdhony VontatAs I 975-ben
6rr Rendezvdny Helyezdsek Tornagilr6ztes

helye csapat
1975. Zdhony I. ZAHONY KISZ

II. Miskolc Vont.
III. ZahonyVont. Zihony KISZ
IV. Debrecen Vont.

1976. Debrecen I. Zihony Vont.
IL Miskolc Vont.
III. Debrecen Vont. Zdhony Vont.
lV. Debrecen KISZ

1977. Miskolc I. Miskolc Vont.
II. Debrecen Vont.
III. ZahonyVont. Miskolc Vont.
IV. Miskolc KISZ

1978. Z1hony l. TAhony KISZ
' II. Debrecen Vont.
III. Miskolc Vont. Z6hony KISZ
IV. ZAhony Vont.

Az 1975-ben alapitott kupa a zlhonyt KISZ k€tszeri
itthoni, 6s az L976-os debreceni rendezv€ny megnye-
res6vel Zithony birtokdba kerult, melyet az6ta is
orztnk.
1979-ben Debrecen Vontatds alapitott uj kupat.

Amdsodlk kupa
Alapitotta Debrecen VontatAs I 979-ben
Ev Rendezv€ny Helyez€sek Tornag5rdztes

helye csapat
1979. Debrecen I. MiskolcVont.

II. Debrecen Vont.
III. Zdhony Vont. Miskolc Vont.
IV. Debrecen KISZ

1980. Miskolc I. Zdhonyvont.
II. Miskolc Vont.
IIL Miskolc KISZ Zdhonv Vont.
IV. Debrecen Vont.
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1981. Zdhony I. DebrecenVont.

lL ZihonyIASZ
III. ZAhonyVont. Debrecen Vont.
IV. MiskolcVont.

1982. Debrecen I. ZahonyVont.
II. Debrecen KISZ
III. Miskolc Vont. ZAhonv Vont.
W. DebrecenVont.

1983. Miskolc i. MiskolcVont.
II. ZahonyVont.
III. Debrecen Vont. Miskolc Vont.
IV. Miskolc KISZ

1984. Ztrhony l. Zdhonyl{J.SZ
II. Miskolc Vont.
III. Zahony Vont. Zdhony I{SZ
IV. Debrecen Vont.

1985. Debrecen I. MiskolcVont.
II. Debrecen KISZ
III. Z6hony lt/ont. Miskolc Vont.
lV. Debrecen Vont.

1986. Miskolc I. Z5honyVont.
II. Miskolc Vont.
III. Debrecen Vont. Zdhony Vont.
IV. Nflregrhiza.Yont.

Az 1979-ben Debrecen 6:ltal alapitott mdsodik kupa
f986-ban n€g/szeri elrryer6s utdn kertlt TAhony
birtok6ba. Kiirast6l elt6r6 iddpont nem megfelel6
odafigyel6sb1l sztrrnazott. A jog Zlhonfi lg84-ben
harmadik grozelmdvel megillette volna. t 985-6s 916-
zelm€vel Miskolc neve is harmadszor kerult fel a
kupdra, ez6rt d6ntdttunk uS/, hogy u€rt a kupri6rt
negredszer is nyerni kell. trz 1986-ban ism6t Zd-
honynak sikerrllt.

Az 1986-os esztendd a kupatdrt6netben vdltozast is
hozott. Ebben az €vben kapcsol6dott be negredik-
kdnt NyiregrhSza. vontatds, ett6l kezdve mell(huk
azt a kordrbbi g/akorlatot, hogr a rendezl v5.ros
vontatdsi csapata mellett a KISZ bizottsdgok csapata
is indul. Ett6laz id6ponttol kez-dve tisztdnVontat6si
F6n6ksdg csapatat is indultak. AJavaslat 1985-ben
a miskolcl,ak r€sz€rdl hangzott el a debrecenl rendez-
v€nyen, mely tdmqgatasra taldlt, €s a mlskolci I 986-
os renduvenyre Nyiregrh 6za v ontatAs is meghivdst
kapott.

Aharmadlk kupa
Alapitotta: TAhony Vontatds I 987-ben
Ev Rendczv€ny Helyez6sek Tornaglrdztes

helye csallat
L987. Z1hony I. ZdhonyVont.

II. Debrecen Vont.
III. Miskolc Vont. Z6honv Vont.
IV. Nyiregrh6za.Yont.

f 988. Nyire grhda,a I. Nyiregrhdza Vont.
II. Debrecen Vont.
IlI, T-(tJrony Vont. Nyiregrhdaa V.
IV. Miskolc Vont.

1989. Debrecen L ZihonyVont.
II. NyiregrhdzaVont.
III. Debrecen Vont. Zdhonv Vont.
IV. Miskolc Vont.

1990. Miskolc L ZdhonyVont.
IL Miskolc Vont.
III. Debrecen Vont. Z6hony Vont.
IV. Nyiregrhiza.Yont.

(folytatJuld

MOSZ Kupa
Eredminyek az 1995196. ivi MOSZ Kupa
B udap e st N y uga ti c so po rt 6 s zi fordul6jdn
Hegyesholom - Pusztqvqbolcs
Duno0jv6ros - Gy6r
Bp. D6li - Vevpr6rn
Veszpr6m - Puvtoszo bolcs
Bp D6li - Hegyesholonl
Duno0jv6ros - 96kesfeh6rv6r
Vevpr6m - Gy6r
Hegyesholom - Sz6kesfeh6rvdr
Bp. D6li - Pusztoszobolcs
Bp. D6li - Duno0jv6ros
Hegyesholorn - Gy6r
Vevpr6m - 96kesfeh6rvdr
Bo, D6li- Gycir
Hegyesholom - Duno0jv6ros' Pusztovobolcs - Sz6kesfeh6rv6r
Pusztoszobol cs - Duno[jvdros
Gy6r - 96kesfeh6rv6r
Vevpr6m - Hegyesholom
Pusztoszobolcs - Gy6r

Bp D6li - Sz6kesfeh6rvdr
Vevpr6m - Duno0jv6ros

MOSZ Kupa 1995/96 dsziforduhd vigeredmdnye
Bp. Nyugati Csoport
l, 96kesfeh6rv6r 11 5 I 0 23 5
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3. Gy6r
4. Duno0jvdros
5, Bp, D6li
6. Veszpr6m
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7. Hegyesholom 3 I 1 4 13 16
Kellemes idiben 1995. szeotember 12-13-dn a szdkesfehdrvCri MAV El6re SC
fulbal lp6lydj6n a veszpr6mi tagcsoport szervez6sdben kerUlt lebonyoli t6sra a M0SZ
Kupa Budapest Nyugati  csoport jdnak 6szi fordul6ja.
A veszprdmi kolldgdk bebizonyitottdk a rdsztvev6knek, ho-oy szervezni ds f6zni legal6bb
0gy tudnak, mint mozdonyt vezetni. Ennek kdszrjnhet6en az dsszegy0lt, mintegy sz6z 16
{szurkoldkkal egy0tt} kellemesen tolt6tt el kdt napot. Meglepetdsek b6ven akadtak.
A ,pusztaszabolcsi tr irdtt  szirny! sinta sasok" ddagosan mizsis srl lyukkal kdnnyen
gurigdztdk ki el lenfeleiket, ds ezdltal j r i  esi lyekkel indulnak tavasszal,
Meglepetds volt  az 1994i95. dvi kupa bronzdrmes csapatCnak (Gy6r) viszonylag
gyengebb szerepl ise. M6h6n dr0h tehdt a , ,hegyesi" csapat a Gy6r el leni gy6zelem-
nek! 0sszessdgdben jd rdhangoldsa volt  az els6 ,Mordonyvezet6k Napja" rendez-
vdnynek. Iavasszal lolylat juk.

Horv{th lnrc 8p. lcr0let i  0gyviv6



12 Mozdonyvezet6k Lapia 1995. okt6ber

Tirdjuk h6ny 6ra van!
Mozdonyvezet i l6tszdm 6s szolgdlat i  6ra 1995. 6v 8.  h6 23 munkanap
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Felelds szerkesztd: SIPOS l6ZSBn
A szerkesztds6g cime: 1087 Bp., Kerepesi ft 3.

Telefon: 1130-818. 1339-544
Uzemi telefon: OI -16 -62, 0 I - I 8 -40, 0 I - I 9-90, O L -2L -87

A Mozdonyvezet6k Szakszervezots megbizdsfib6l kiadja az

ANTIKVA Kft. 1202 Budapest, Wzia u.38.
Telefon/fax: 28r',-3550
Kdsziilt az ANTIKVA nyomdaiizem€ben
Felel6s vezet6: Andics Ldszl6
MwljraszSrn:.95.222


