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3. Kongresszusat! , .. . , , 

1998. szeptember 16-1 7-en tartja a Mozdonyvezetiik 
Szakszervezete soron kiivetkezii, 3. Kongresszustit. A 
nyolc 6vvel ezeldtti megalakulk 6ta jelentiis utat j6rt be 
szakszervezetiink. 
A Kongresszus el6 te rjesztett irbos beszsimolo szerint 
az elmult, kiizel egy evtized igazolta annak a diinknek 
az alaposdght, amikor a magyarorszitgi mozdony- 
vezetdi kar Ggy diintlitt, hogy iinallo 6dekvCdelmi 
szervezetet hoz letre. A MOSZ letrejiitte sok helyen - a 
thszakszervezetekn61 kiiliiniisen - kiiliinbzii hdfoku 
ellen6rdst vdtott ki. A kbtkediik ma m k  bel&j&, hogy 
egy olyan 3 tipusu szakrnai szakszervezet jelent meg a 
hazai erdekvUelemben, amely p6ld&rh5kii. , 

. i., 

A MOSZ nyolckves miikiidese elismer6st valtott ki a 
gazdashgi, hadalmi, politikai kiidetben 6s nem utoM 
sorban a tiibbi szakszervezetndl. Megvdltozott a MAv 
Rt-vel folytatott tkgyalrisok stdtirijja 6s tartalma. A 
mozdonyvezetiii egyscfg 6s szolidaritb s h o s  esetben 
bizonyitotta a szakszervezeti szerveziides eredmhyes- 
&get. P6ldk dot t  a magyarorszigi munkavdlaloknak 
arra, hogy er& iissaefoghal, az egymk i rh t  e m #  
feleldsst5gge1, t6rv6nyes keretek kiizdtt is eredmenyeaen 
lehet kbpviselni a munkavkrllal6i Mekeket. A mozdony- 
vezetak stra~giai csoportot alkatnak, ami egyben nagy 
felelh6get is jelent iinmaguk 6s a tsrsadalom felb. 

Dr. Borsik J 
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df X.eH 6vatiossdj m ........ 
Saj&latosan az elrnirlt dvekben rendkivol nagy sz8m- 
ban fordultak et6 a vasCRi kdzlekedes blztonsCiggt Is 
veszblyeztetd sz8nddkos cselekrndnyek. Ezek Mntb 
t6bbs4ge kernben ldv6 a kdzleked6s bIztons6ght szol- 
gal6 berendezthek, jelzdtpiMAk eltulajdonitAsSWI for- 
dultak eM, azonban gyakran tdrtentek kdzvesz4llyel 
fenyegetdsek (bombariad6k) 6s m&s rosszindulatil, ll- 
letve arra utal6, a vesz6lyt kir.lsbleg nehezen felismer- 
het6 cselekmdnyek. Az utW4ak tettdk szOicsegew6 a 
fokozott flgyelrnet felhlv6, ugyanakkor a vaMi phlyhn, 
phlyaudvarokon, vonatokon elhagyott, hrtatlannak Nn6 
csomagok felfedbse e M n  kdvetend6 eljdrhst S+- 
lyoz6 W 1  997. (MAV &. 23. ) sz. utasitAs kia&&t. 
llyen esettel talalkozott 1997. okt6ber 7-6n, hllomhs 
bejhrati jelzdjdn4 K. Tibor rnozdonyvezetb, aM a 6442 
sz. vonatot tovdbbitotta. A figyelmes rnozdonyvezetd a 
vagdnytengelyben egy elhagyott dobozt 6s diplomats 
taskat dszlelt, ezdrt - helyesen - vonatjaval megalk. 
Mqjd sz6lt a vezet6 jegyvlzsghl6nak1 hogy n6zze meg 
a task&. A vezet6 jegyvizsg&l6 a taskat felvette, majd 
S@ allom$ison azt kinyitva irgy v6lt6k1 hogy a benne 
l6vd anyagok robban6 eszkdz &sszeAllithsdra alkal- 
masak. 
A rend6rs6gi rnajd szak6rtdl vizsgalat megiillapitotta, 
hogy a tisMban k Is mennyisdgben pirotechnlkal anya- 
gok voltak, rnelyek szerencsdre wak otthoni tbzijatbkra 
alkalmasak, igy ut6lag rneg&llapftva az emlitett esetben 
konkdt vesz6lyhelyzet nern volt. 
Termdszetesen ezt a vonatszem6lyzet az adott helyzet- 
ben n m  tudhatta 6s nern is si5molt a taska fehr6tel6- 
nek, valamint annak az utasokkal elfoglatt vonaton t&- 
tend szClllita&nak esetleges vesz6:ydvel. A rend6rs6g- 

azonodta&haz ig6- vennl. 
A konkr6t emt &onban fettetlen figyelrneztetb. Nem 
vdletlenirl itja eM - a renddrs6gl tapasztalatokat is feC 
haszdhra a vez6rigazgat6i utasRas, hogy llyen g a m -  
lanul elhagyott csomag megtalAlhsa eseten haladek- 
talanul drtesiteni kell a legkdzelebbl rend6ri szetvet, a 
renddrs4g helyszinre 6rkezWig a v-lyes hely meg- 
k6zelMsdnek rnegak~Iyoz&&ua, valarnint az utasok 
b i z t m  elheiyen6s6res lntezkednl szUkdges, a 
csornag 30 meteres k6net6ben pedtg tilos r&dM ad6- 
vevbt, illetve rhdl6teM.Q z n & h l .  Arnennylben a 
gazdlrtlan, gyands c&~magot vasM kkocslban talirljhk, 
llrgy a kdt szomszedos kocsit is ki kell Orfteni 6s a 
kdrnyezetet 100 m-es 'Mrzetben le kell zhmi. 
Az eset tanulskga, hogy a figyelmes szoCgrilat ellAtAs 
csak egyik felt6tele annak, hogy sirlyos kdvetkezm6nyG 
baleset ne kavetkeuen be. Ugyanakkor a rnbikfeltdtel 
isrneretdnek hlCmya, hogy rendkhrilli helyzetekben pon- 
tosan rnit kell tenni, rndg sajnos a leg[obb sdndek 
mellett is tragddihkhoz vezethet. 
Az emlitett eset azdrt is fokozottfigyelmet drdemel, hogy 
az oktat&8ok, utasitAs Ismertet6sek egy- rendszem- 
sen t6 rjenek vissza a gyakorlatban nern sG&n elbforduk5 
rendklvirll helyzeteldwn teend6 Intezkeddsekre, m& 
r6szt a szaMlyok okainak, bszeMggdseinek bemu- 
tat&&val segk&k azok tudatosiW, alkalmazAeAt sa- 
jAt munkavallal6ink, vahrnfnt as utamk biztonshga 
6rdek6ben. 
Budapest, l=. jdlius hd 21, 

Bencsl k b d 6  
fbszttilyva38t6 VBF. 

Az egyen 6s formaruhazati ter- 
m6kek reformjdnak sziik- 
s4gesls4g4t a Rt. 6s a 
Szakszervezetek k6z&ti - 1997 
december 30-dn megk6tt)tt - 
megdllapodtis indokolja. Aa EU 
csatlakods modernebb felsz- 
erelts&et, megfeleld image ki- 
alakitslsdt kketeli meg. Rtivide- 
sen magjelenik a MAV Rt arcu- 
latslnak Mzikdnyve, mely a 
megSjulBs jegybben az arculati 
elemek haszn&latdldl 8~616 
utasitsls lesz. Az utasfMs n6gy 
katetben fog megjelenni 6s ennek 
a sorozatnak az "Arculati k6z- 
ikUnyv" 11. k6tete1 mely a vasutas 
egyen- 6s formamha fij fazonjit 
is tartalmazza, Figyelembe v4ve 
az utasftslsban rbgzftett szem- 
pontokat. A bgut6bbi ruhare- 

ruhaella'ta's 

reformja 

form (1986) 6ta kor-szertibb any- 
agok, technol@k, tij Mnyzatok 
vannak. 
Ajelenleg Brv6nyben l4vb 4s m*& 
dd r u h a ~ ~ ~ i  rendszer Mnyos- 
dgai mht t  a kioszthsra k e d t  
ruhadarabok tek in tewn alul 
marad a mudmwillal61 Wn~~eik- 
nek, melynek kiivetkezmBnyek6nt 
a &val dMtott& g y a b m  E Z ~  
rulnak kk&s&b "cit$"ruhadara- 
bok visel4s4re (U, p?&=, urn, 
amelyekkel a viselet jeJ&@t dsz -  
ben, vagy e g 6 s z h  m ~ l ~ t -  
ja, elvedti. 
A ruhaeUgt&hn r4szesU16k 4ven- 
k4nt ilblgb9n 25-30 eze-r Ft-08 
termbezetbeni juttatslst kapnak, 
de ez nem Mtszik meg a ruhsk 
mindsdgdn, b u n  kmBs. A r$m- 
v4nylzImw 4vente (jelenltegi 
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