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111 Kosztolanyi Dezso: Halotti beszed 111 
11 1 Lcitjatok feleim, egyszerre meghalt 

6s itt hagyott niitzket magunkra. Megcsalt. 

Kosztolanyi Dezso e nCgy szomoh sora hiien mu- 
tatja, mit krez ma a mozdonyvezetok nagy csalad- 
ja. Kozel otezer aktiv, s megannyi nyugdijas ma- 
siniszta ma Herincs Sandorra gondol nehhny pil- 
lanatra, mikor orszagszerte a mozdonyok megszb- 
lalo kiirtjeikkel hiriil adjak a vegso bucs6 kezdetkt. 
Bircshunk an61 a kollCgankto1, akit a jbnius 13-i - 

I 

mai napig is tisztazatlan tragikus baleset elragadott 
koziiliink. ~rtelmetlen a halal, kivaltkepp akkor, 
ha az ekeriilheto lett volna. A felelosseg megal- 
lapitha nem tisztem, de nem keriilhetem ki, hogy 
feltegyem a kerdCst: meddig lehet meg a moz- 
donyvezetok kiszolgaltatottsagat fokozni? Selejte- 
zCsre varo gepeken, roml6 munkakoriilmenyek 
kozott, a lCtszampolitik8t kiszolgal6 utasitasrend- 
szerek szakmai erveket figyelmen kiviil hagy6 
modositiisai mellett a mozdonyvezetat mi, vagy ki 
fogja megvkdcni!? Meddig kell, meddig lehet meg 

Ismertiik ot. Nem volt nagy i s  kivdld, 
csak sziv, a mi sziviinkhoz kiizel cilld. 

technikai fejlesztesek nelkiil, egyre csokkeno mocskolta az elhunyt emlekkt, s allhspontjat hely- 
foglalkoztatotti 1CtszAmmal a d~ Rt. igtnyeit reigazithsi igenyiink ellenhre sem modositotta. Az 
kiszolghlni? Sajnos a kCrdCsre Herincs Sandor m k  elCgtCtel most m k  a mi feladatunk. 
nem tud valaszolni. A valaszokat, a valtoztathso- Tisztelt gyrismld egybegyGltek! 
kat az itt maradbknak kell majd kikknyszeriteniiik. KisC rjiik vtgso 6tjhra elhunyt kollCginkat, em16- 
Azok az emberek akik a MAv Rt-n beliil, illetve ket orizziik meg sziviinkben, s kkrjiink neki orok 
azon kiviil a mozdonyvezetai munkat IeertCkelik, nyugodalmat. A MozdonyvezetBk Szakszervezete 
az ezt vegzoket Mfiietettnek tituliljhk, most lit- emtan is nyitott ajtokkal v w a  a csalad tagjait, 
jhk-e a mozdonyvezetai kockhzatv8llal8s koszo- szhmithatnak segitdgiinkre, mellyel a gykz faj- 
&a1 befedett halmht? dalmht ugyan nem, de annak kovetkezmhyeit 
lisztelt gydszold csalrid! megprobaljuk enyhiteni. 
A mozdonyvezeto tksadalom osztozik 0nokkel Nyugodj bdke%en Srindor! 
fajdalmukban. Nkhhny felelotlen, a tenyeket, a Kiss Lriszld 
vizsgalati eredmknyeket nem ismero ujsAgir6 be- elnok 
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Sziil6f6ldem - Scighegy alja - mindig hazavdrt, 
de oly kin-keserwel nem vcirt mkg soha tcin. 
Hkrincs Scindor mozdonyvezkrt utolsd titjcira 
elkiskrni mentem, a tiszti ruhcimban. 

Kkk a virhgcsokor, fekete, s kkk szalag, 
szivem a bdnattdl csaknem kettkszakadt! 
Szolgdlatod kozben krt a kinos haldl 
Sanyikzim, de nenr te kovettkl el hibht! 

Pannonhalma allomcis piros sapkcis ura 
nem szcimolt azzal, hogy haldlba visz utad. 
Nem tett 6 meg inindent azkrt, hogy megal&il, 
mert a veszedelem nagyon Kozel van mar. 

Sanyikzim, "Schumacher", deres hajzi barat, 
mindketten kedveltiik a g6zds masinbt. 
Az iskolapadban rbla hbrandoztunk, 
a Nurmi mozdonnyal mikor szhguldhatunk? 

Gabi bhcsi ott van sirod kuzelbben, 
szdltam jd anyiimnak, az 6 szent lelkknek, 
szeressen Tkged fent, a kkk messzeskgben. 
Isten legyen Wed ,  pihenj meg bkkbben! 

Czotter Gdbor 
iskolathrsad, barbtod, kollkgdd, 

a masiniszta 

Melyik fiu nexn akar kiskorhban 
m k  masiniszta lenni, 
fileg vasutas apa, ha csalidban 
a szolghlatht teszi. 

~n is az lettem hht, eloszor gBzos 
csiihogott mindenfele 
velern; a z t h  az akaratom gydzott: 

a. ! vitt biiszke dizelekre. T:? ,. I 
-, 

Most lett volna huszodgy  tv  dizelen, 
mhr vtn ,,tengeri medve" 

. .. . - robogtam tn, mindenfkle sineken . . ., 
vitt mozdonyom kedve. 

Ma bauxit a Bakonyb61, azt hozom 
- kozeleg a mdcbm vege - 
amikor megjelen' szembe mozdonyon 
a hirom lhmpa ftnye. 

Ocsudok! Gyorsftk, menekiilni is kell! 
Ajt6 nyilik, s odadr - 
mozdulnek 6s ez mhr nem jAr sikerrel. 

. , :+T&sam vajh' rnit csinhl? 

- mert magamban en azkrt csak megvagyok, 
de 6, ott a tidoldalt 
Istenem!. . . t a l h  csak nem halott? 
A telefon foglalt - 

- tegyttek le, hazasz6lni akarok: 
most szirnyakkal felszallok; 
Cs C)? Angyal vagy orvos? M k  kavarog.. . 
=gybzatok Barhtok! :- wr--mq r .7-= -.- 

LA-?.'*-. r - 8 8 t.? 
Ott leszek t n  majd a &tdhiz falhn 
a mhrvhyba bevbve. 
Talalkozunk! Ti koszonbtok talh. 
- K6szonom! - kicsit ktsve. 

Mihdk Tam& 

Egy baleset. +la. margbjgra , :dJb,v 

A jtinius 13-in bekovetkezett baleset kapcshn sok-sok tafhIgat4snak elejtt lehetne venni a folyamatos thjjtkoz- 
ktrdojel vetodik Eel az emberben. A baleset kivizsghlhsht tathssal, mert mindenki tudja, hogy a halottalc - ellent6t- 
ovezi, hallgaths talilgatitsok sorozatka ktszteti az embert. ben az tlijkkel - m k  nem tudnak besztlni. Ktt htttel a 
A felelosstg meghllapitisa nem egyszed feladat, emberi baleset 11th m k  mondani kellene valamit. 
sorsok jov6jCt hathrozhatja meg egy egtsz tletre, vagy Mondani ktne arra is valamit, hogy a baleset bekovetkez- 
egy ember emltkCt gyalhzhatja meg mindorokre. Mtgis a Gtrt mennyiben h i b M  az hvknyben lkv6 utasitkok 6s 
vizsghlatnak ki kell deritenie ki volt a hibhs a tragtdia szabhlyok. Azt mhr megtanultam, hogy a honi W t o n  
bekovetkeztttrt. Targyilagosan, rtszrehajlb ntlkiil kell mindenki tkvedhet csak a mozdonyvezetii nem. Minden 
ezt megtennie. De! Furcsa gondolatok kavarognak az ellenkezo hireszteltssel szemben a mozdonyvezeta is 
ember fejtben. Miert a ternetks napjan kellett megtartani ember, s igy sajnos o is hibbhat. A kiilonbstg csak annyi, 
a baleset rekonstruhlitsk? Mi akadfilya annak, hogy a hogy 6 eztrt az tlettvel fizethet. Hol van ilyenkor a tech- 
szakszervezet ktpviseMit bevonjhk a vizsghlat s o h ,  s nikai, vagy emberi Mtttr, amely megbvja? 
igy napraktsz informaci6val xendelkezzenek? hrdekes A tragkiia is jelzi, hogy iddszerii lenne a CSM kozleked6s 
hangok trkenek Celldomolk komytktrol. A balesetet feltktelrendszerbnek mbdositba, de folytathatdmk a sort 
kovetaen nkhilny htttel uj tanu vagy tanuk keriilnek elo. a vonalismereti szabhlyokkal is. 
Ha a hir igaz, &or finoman fogalmazva is fiucsa. A sok Vagy meg ke11 vdrni az Gjabb bldozatokat? KL. 



'. ..a Magyar A~~amvawtak Rt.. 
6s az a16ir6 reprezentativ szak- 
szervezetek, mlnt megbllapo- 
d6 felek 
- 

em. 

- a rendezett 6s az Eur6pai 
Uni6 normbak is megfelel6 
munkaligyi kapcsolatok kiala- 
kit6sbra 
...az alabbl harom6ves megal- 
lapodas megkiit6s6t hatdroz- 
tdk el, ...' 
A fentl Id6zet a hdromeves 
megdllapod6sb61 va16. A 
MOSZ lap el6z6 sz6m6ban a 
zahonyl a lapb6reme l~~  kap- 
csolatban mar ieirtam &y tdr- 
tenetet, ime a mbsodik, m e -  
lyek alapjCln megit6lhet6 a 
munkaogyi kapcsolatok, min6- 
@em 
A Mozdonyvezetdk Szakszer- 
vezete' - mlnt minden evben - 
az iden is megrendezi d. MOSZ 
Kupa, Vasutasnapot, amelyre 
2000, majus 2-an lrasban n h e  
sz6l6an meghivtuk a M A -  Rt, 
vez6rlgazgat6ja. 6s n*h6ny 
mas vezetZijet, s k&rMk, hogy 
r6av6telCtkr6l jirnlus 15ig taj4- 
koztassbk a MOSZ-t. Etliel egy- 
Idemleg kCIldhvonat kiizleked- 
tet6set is ki?rMk, mlnt ahogy 
az, clz elmlilt 6vekben megszo- 
kott volt. Meg kall, hogy mond- 
jam, a MAV vezetdlnek meg- 
KNtrsa (a februarl esemenyek 
okh) komoly vita utdn tdrt6nt 
meg, hiszen egyes -tisztsbg- 

vlsel& m6g cnt is mondtak, 
hogy ha, 6s amennyiben M A -  
vezet6k re& vesznek a bekes- 
csabal rendezv&nyen, 6k nern 
hajland6k ott megjelennl. 
Megls ljgy diintdttClnk - pon- 
town a fentl Id6zet szellemk 
ben - hogy a normblis munka- 
Ctgyi kapcsdatok megkivanjbk 
az egymas fontos rendezv6- 
nyein vd6 r6szv6tel leheta6- 
geinek a fell<inbIas&t is. 
As Id6 mdltClval sz6ban tiibb- 
siir 6rdeklbdtilnk, hogy meg- 
hivbsunkat elfogadj6k-e, ha 
lgen, akkor W, h6ny fbvel vesz 
r W ,  lakdzlekedtetik-e a kMn- 
vonatot, hiszen a szervezes 
esen lnformbci6k nblkitl 8169- 
g6 elnehezCII. A valaszok blta- 
lbban halogat6ak voitak, 
tabbszdr ellentmondasosak, 
de egy egyszeffi igent, vagy 
nemet nem sikeflbt WennQnk' 
a MAV kBIBnf6le vektbit61. 
Jcnlus elej6n kiderCIft - szinten 
informalis dton -, hogy kB1dn-. 
vonatot a MAV M, nern kdz- 
jekedtet (err61 termeszetesen 
,icWan senki nern taj6kozta- 
tott bmnBnket). A kdvetkez6 
teend6 egy menetrend szerlnt 
kiidekedb vonat megerbsit- 
tetese volt, hogy az utaz6s ne 
lehetetlenrjtjdn el. Mintegy egy 
hBnap volt szitks&es ahhoz, 
dmtalan besz6lget6st kdve- 
teen, hogy most birjuk a 
Gbp6szeti Szakigazgat6sag 

Igeretet, miszerint az utaz6k- 
nak kUdn kacsikat blztosita- 
nak. 
Jdnicrs 2 M n  a vQ-en napl- 
rend eliitt megkerdeztem, 
hogy vBlaszra melfatjbk-e a 
MOSZ meghivbsat a MAV 
vezet6i. vagy sem, A kGrd6sre 
konkret vdlasz nern brkezett, 
csak azt kiiziiItek, "a MAV M, 
megfelelii szhten kepviseltetl 
magat". 
Egy h6t eltelt4vel - cnaz jdnius 
274n - a ktjvetkezii Vi~-en a 
k6rd6st megismitteltem, 6s lass 
csodut, a szem6lyClgyi vezer- 
igazgat6-helyettes kdzdlte, 
hogy a MAV Rt. reszerbl a 
MOSZ Kupa Vasutasnapon B6- 
kescsaban senkl nern vesz 
risszt, mert igy dontdtt a leg- 
ut6bbi vezetbi ertekezlet, 
A MOSZ Kupa Vasutasnapon 
tehut q MAV resz6rbl a meg- 
feleld sdntcl k6pviseletet a 
SENKl jelenti, 
A tanuls6gokat mlndenki ma- 
ga levonhatja, 6n erre csak a 
szokasos riportalanyi fordulatot 
tudo,m mondani, azaz: NO 
COMMENT. .. 
A zdhonyl es a mostani tdrt6- 
netet a k6vetkez6' szdmban a 
M ~ V  Rt. lij humbnpolitikai ha- 
teglajarbl sz6l6 ktjveti, amely 
igbrem, tartogat meglepetit- 
seket. 
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.. .. aw 50. V v [  
Mis lesz ez a Vasutasnap, mint az eddigiek voltak. Bizonyos vezetoi korokbol kiadott 
utasitasok Ggy rendelkeznek, hogy: "aa iriinyithsa alatti szolghlati hely, az arra 
Crdemes dolgoz6i kozul 0nok ketto fbt feleshggel, illetve fCrjjel egyutt nCgy f6t 
kuldhetnek a fonoksCg kCpviseletCben. (A csalhdtag jelenlCte feltCtele a r6szvCtel- 
nek.) ... A f6noksCg vezetCse - Crdemi alapon - vhlassza ki az unnepshgre kuldendo 
dolgozbkat, (az osszetCte1 reprezenthlja a fonoksCg osszetCtelCt), veliik egyeztesse 
a vezetCs elkCpzelCs6t 6s a rCszv6tel fe1tCtelCt.l' 
Ebbe a korbe az erdekkkpviseletek nem tartoznak, vagy nem tartozhatnak bele. 
Ugye m8s ez az 50. Vasutasnap! Az arra Crdemeseknek j6 sz6rakoziist kivhnunk! 

~n Asu*' ..:I; L, 

HIREK 
- Junius 22-&I ulksezett a MOSZ Kiildtittkoz- 
gyiilkse, melyen egyperces nCma felhllbsal adbz- 
tak HCrincs Siindor emlkkCnek a Kuldottkoz- 
gyiilks tagjai. 
- Helybenhagyta a szentesi tagcsoport azon don- 
tCsCt, amely Kiss 11. Jbzsef mozdonyvezeto kizh- 
dishr61 rendelkezett. 
- A teriileti iigyvivok besziimolbja alapjhn krb5kel- 
te a tagdijlevonhok pillanatnyi iillMt 6s megha- 
tirozta a tovhbbi tennivalbkat. 
- ~rtkkelte a felugyelo-bizottsiigi viilasztiisok 
eredmknyCt (eredmCnytelens6gkt). 
- DontCst hozott arrbl, hogy a MOSZ Kupa Vasu- 
tasnap rendezvhy elnevezhe 200 1 -to1 a kovet- 
kez6: Mozdonyvezetok Orszhgos Talrilkoz6ja. 
- Dontiitt a technikai fejlesztbsek folytatiishrbl a 
koltsCgvetCsben meghathrozott kereteken belul, 
- A legkozelebbi KuldottkozgyiilCs szeptember 
15-611 lesz a BEIG kpuletbben, iinneptlyes keretek 
kozott emlkkeziink meg szakszervezetiink 10 kves 
fennhllbhr61. * 
Folyamatosan problkmhk vannak az ivbviz 
ellhthsal kapcsolatban. A VET ul6sCn megero- 
sitkst nyert - 6s ennek betartbsbra a szemClyiigyi 
vezbrigazgatb-helyettes igkretet is tett -, hogy kCt- 
szer egyliteres kiszerelksben kell megkapniuk a 
mozdonyvezet6knek az egkszskges ivbviz elliit- 

mbnyukat, fgCretet tett egyhttal arra is, hogy 
intCzkedni fog a hatvani gCpCszeti fonok felk, 
vonja vissza azon utasithsiit, mely szerint csak az 
ures palackok leadha utiin kaphatnak a dolgozbk 
ivbvizet. 
A MOSZ kifogbolta a V ~ T  illCsen azt a szerzo- 
dCst, amelyet a MAV Rt. az ATLASZ Biztositbval 
kotott, ugyanis a munkav6llal6k az tiket megilleta, 
munkahelyi baleset esetCn fizetend6 jhrand6sC 
gukhoz nehezen jutnak hozzh. 
A VDSZSZ, illetve a VSZ is jelezte azon igCnyCt, 
hogy a a~ Rt. vezetCse adjon tajbkoztatht a 
szakszervezeteknek a vezetak kBz6tt szktosztott 
prknliumfiietCs feltkteleirol, melynek osszege a 
szakszervezetek inforrniicibi szerint el&e az egy- 
milliiird forintot. A szernklyiigyi vezCrigazgat6- 
helyettes chfolta ezt az informhcibt, szerinte 
"mindossze" 300 millib forint keriilt szktosztkra 
vezetoi szinten, mely osszegek kifizetbsknek 
jogossiight a munkaszerz6dCsek rogzitettkk. 
IsmCtelten felkbrtiik a szemklyiigyi vezCrigazgat6- 
helyettes urat, rendekezzen arrbl, hogy az a szak- 
mai bizottshg, amely kozosen elkkszitette a 
Forgalmi Utasith teszt jellegii vizsgaanyaght, 
folytassa s&Crtoi munkiijiit. P' 

Elkezdodott az uj formaruhhk kioszthsa a vasutas 
munkaviillalbk korCben. Igaz, CrtesiilCseink sze- 
rint az 50. Vasutasnapon a tisztekkk avatott kol- 
1Cghak ezCrt a j6randbsiigukCrt nem kizh-t, hogy 
jelentds mkrtkkben fizetniiik kell!? 



ELHANGZOTT 
az Auton6m Szakszervezetek 

A Auton6m Szakszervezetek 
Szdviets6ghek kapcsolatai a ha- 
zai orszhgos szakszervezeti szo- 
vets6gekkzl rendezettek. EdC- 
keztd6skCnt engedjCk meg ne- 
kem, hogy utaljak azokra a ko- 
rhbbi erofeszitCsekre, melynek 
alapja miv akkor is az egyiitt- 
miikodCs szorgalmazha volt. 
Ezek kozott szerepel a szakszer- 
vezeti kerekasztal lCtrehoz6sa 
(megsziintetkse netn a mi Crde- 
miink volt), az 1993-as vagyon- 
megoszth a volt SZOT vagyont 
illetaen, a vagyont ideiglenesen 
kezela szervezet 1Ctrehoaisitnak 
thmogathsa, az 1999. Cv folya- 
m h  javasolt, 6s a konfdderiici6k 
szak6rtoi csoportjhban kidolgo- 
zott b a s  dokumentumrend- 
szer. Ez ut6bbi tartahazta azt az 
hllhfoglalhst, amelyben a szo- 
vets6gek lez5rtnak tekintik az 
elmhlt tiz kv szakszervezeti vi- 
tirit, egy egyiittmiikod6si s-6- 
dCsre is javaslat sziiletett, vCge- 
zetul pedig megfogalmazbdott 
az orsdgos szakszervezeti sz8- 

v&6gek reprezehtativitbhnak 
normarendszere. 
Az ASZSZ tobb rn6  szbvets6g- 
gel azonos mbdon azon az 6116- 
ponton van, hogy a ko&derii- 
ci6k lCtrejott6nek 6s tevkkeny- 
sCgCnek kezdeti szakaszhban 
thlzottan nagy szerepet kapott a 
sofiriinfi politikai befolyhs, a 
rendszervhlths politikai eratere. 
Abban az idBszakban is a ma- 
gunk szerhy eszkazeivel fell@- 
tiink, 6s tiltakoztunk a s z h e r -  
vezeti kktpblusiisag ellen. KQ- 
rabbi kongressmunkon is hjg 
itbltiik meg, hogy a valbs 6rdek- 
tagoltshg rnentkn van leheto&g 
a konfiderhcibk szorosabb 
eg$ittmiiko&sCre, jelesiil a pro- 
fit szfkriban, a koziizemi- koz- 
szolghlati taiileten 6s a kozal- 
kalmazottakniil, koztisztviselok- 
nC1. Amennyiben a valbs Crdek- 
tagoltstigot kCszek 6s k6pesek 
vagyunk elfogadni, akkor ez 
akiir a szovetsCgek s z h n a k  
csokkenCs6vel is jivhat. 
~ j k o r i  v6lemCnycserCinkben 
mintha fel lehetne fedezni egy 
monolit szovetsCg fetisizmusht. 
Ez annhl is inkhbb Crdekes, mert 
az eur6pai gyakorlat tobbsCgC- 
ben azt nlutatja, hogy szhmos, 
de nem tiil sok konfdderhcib 
jelenlete dontoen az Crdektagolt- 
stig menth thrsadalmilag is to- 
lerhlt Cs elfogadott. A bevezeto 
gondolatok k6zott mhr emlitet- 
tem, hogy az ASZSZ alapkrt4kei 

n a b  ideiglenesek, nem himene- 
tiek, hanem hoss& thvon is vhl- 
lalhtrbbk. A konfidderki6nk sem 
megalaku&akor, sem kkobbi 
gyakorlat6ban nem alapozott az 
h. kontraattitiidre, melynek fel- 
hajt6 ereje miva egykbkht is 
megsziint. Mindig azt kerestiik, 
mi az anai osszekot benniinket, 
Cs nem azt, ami . elvhlasztja a 
szakszervezeteket. 
Az fij kihfvhsokra adand6 vhla- 
szok megfogalmazhhban a szo- 
vetsegek 6s tagszervezeteik 
szorosabb egyiittmikilidQCben 
olyan jelentos hllombs volt a 
mhjut3 22-23411 nmegtartott kon- 
ferencia, h o w  annak ered- 
m6nyekCnt az Elnobeg egysC- 
ges hllllitspontkCnt javasolja a 
Program tervezet m6dositbht. 
A sdvegtervezet rkszleteire a 
Prograrh rbszletes vithjiiban mkg 
kitCrek. A mbdosithban felis- 
merheta, hogy a szovets6g ko- 

-rabbi tBrekvCsei is 6rvenye- 
sultek a k6tnapos konferencia 
sorhn vCgzett mmkhban. 
Kedemhyeztiik, hogy jGnius 
mhodik felkben iigy folytatbd- 
jon a szovetskgek kozotti phrbe- 
szCd, hogy konszenzussal el 
tudjunk fogadni egy olyan, a 
magyarorszagi szakszervezeti 
tagshghoz ~ ~ 6 1 6  kozos felhivbt, 
amelyben a szakszervezetek 
munkahelyi bkk6jCnek megte- 
remtksere hivjuk fel a figyelmet, 
az ell&~~esked6s 6s m6g a 
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bCrkovetelCsekben esetenkknt 
megnyilvhnul6 tiillicithlk meg- 
sziintetCse volna kivhatos. A 
szakszervezetek szorosabb 
egyuttmiikodkse, az eddigi 
kozos mu&& (oktatk, nemzet- 
kozi munka, kiilonboz6 bizott- 
shgok) meger6sitCse Cs sziimos- 
shguk novelhe indokolt Cs t b  
mogatandb. Ezt a folyamatot 
egyfelol biztositania kell a kon- 
foderici6k elnokeibol A116 
Egyiittrniilcodksi Tanhnak, &- 
felol a tagszervezetek 6s a tagshg 
vClemCnye, igCnye, CrdekvMel- 
me hatirozza meg ezeket a vhl- 
tozhsokat. 
Szeptember vCgCn, oktbber ele- 
jCn ismet vClemCnyt kell cserCl- 
ni az egyiittmiikodks addigi fej- 
lemhyeirol, tovhbbi megerosi- 
tCsCr61. ~n tudom, hogy ez egy 
idehlis forgat6konymek is tiin- 
het, de realithst csak akkor 
kaphat, ha val6ban kozos Cs 
egysCges a sziindkk. Az Auto- 
nbm Szakszervezetek Szovet- 
sCge szakrnailag megfontolt, a 
tagshg akarathnak tiszteletben 
tarthshval kiCrlelt 6s htgondolt 
vhltoztatiisoknak a hive, thvol 
tartva maght az elhamarkodott 
Cs az igazshgtalanul leegysze- 
riisito igenektol Cs nemektB1. Ma 
nem az a kCrdCs, hogy 1Ctre- 
johet-e egy mindenkit rnagiiban 
fogla16 szervezeti alakulat, 
hanem az, hogy a miir korhbban 
felsorolt CrtCkek Cs Crdekek 
mentCn tartbsan, egyiitt tudnak- 
e miikodni, esetleg kozeledni 
egyrnhhoz az orszAgos szak- 
szervezeti sz6vetsCgek. Egy iij 
szervezeti model1 kialakitiishban 
nincs dontksi kknyszeriink. 
SzovetsCgiink 6gy liitja, hogy 

cClok alh rendelni, de thrsadahni 
szerepl6kht akhr partnerkCnt el 
kell fogadni azokat, akik a poli- 
tikai d6ntCshozatali folyamatban 
helyzetihC1 fogva befolyksal 
birnak. EzCrt is lenne fontos egy 
olyan ~rsadalompolitikai kiter- 
jedtskggel birb kozos szakszer- 
vezeti program megfogalmazh- 
sa, melynek fogadtatiishb61 ki 
fog deriilni, hogy mit vhrhatunk 
a hazai baloldali 6s m k  6rtCket ' 
koveto phrtokt61. 
Ha ez a Program a hat szovetsCg 
thmogathsht birja, akkor hllh- 
pontom szerint legkCs6bb a jov6 
Cv elso felCben szerencsCs lenne 
megismertetni a kozvClemCny- 
nyel, a munkavhllalbkkal, a vC 
lasztbpolgirokkal. 

Dr. Borsik Jfinos 
elniik 

* 
Holgyeim 6s uraim, tisztelt 
kongresszus. Megighem, hogy 
nem veszem olyan sokhig a 
drhga idejiiket igCnybe, de kCt 
apr6 gondolatot szeretnCk min- 
denkCppen elmondani. 
Az egyik a konfoderhcib ugye, 
amit a Gaskb 6r smper konfode- 
rhibnak nevezett. fin iigy gon- 
dolom, hogy ezt a konfoderbibt 
ht kell CrtCkelniink Cs iigy kell 
ezt a tkmakort megkozeliteniink, 
hogy a konfdderhcibk kozotti 
egyiittmiikodkst mindenfklekkp- 
pen fontos. De azt, hogy most a 
Gaskb iir hltal fkmjelzett - szu- 
perkonfdderhcib, meg cs6cskon- 
foderhcid megfogalmazbt - Cn 
6gy gondolom, hogy csak akkor 
ICphetjiik meg, hogyha a tag- 
szervezeteinkben ezek az igC- 
nyek megfogalmazbdnak. 

tovhbbra sem indokolt az Crdek- Nem szztbadna vClemCnyeni 
vCdelmi munkht phrtpolitikai szerint 6gy dontkseket hozni, 

hogy a tagszervezeteinket ezt az 
igCnyt ne BrzCkeljCk ugyaniigy, 
mint azok az emberek, akik itt 
most a kongresszuson r6szt 
vesznek. 
A d s i k  ttmakor, amivel kap- 
csolatban egy gondolatot szeret- 
nCk elmondani, az pedig a szoli- 
daritk ugye. 
Az itt 1Cvok bizonyhra tudjhk, 
hogy a Mozdonyvezetok Szak- 
szervezete az elmiilt idoszakban 
egy 400 6 r h  munkabesziintetb 
sen van tiil. Rettenetesen nagyra 
becsultem Cs most szeretnh a 
kaszonetemet kifejezni azohak 
a tagszakszervezeteknek, akik 
mind erkolcsileg, mind anyagi- 
lag thmogatthk a Mozdonyveze- 
tok SzakszervezetCt ebben a 
hosszu konfliktus idoszakban. 
De szeretnkm elmondani azt is, 
hogy a konfoder~icib CletCben 
nagyon fontosnak itClem a szoli- 
daritk iigyCt. ES sajnos nagyon 
sok munkaviillal6 nem Crezte 
azt, hogy ez a konfliktus, ami az 
elm6lt idoszakban a MAV Cs a 
szakszervezetek kozott t5lnyhlt 
a bbrharcon Cs egy kicsit a szak- 
szervezeti mozgalomCrt is meg- 
pr6bhltunk tenni. 
Koszonom szCpen, 
Budapest, 2000. mbjus 31. 

Kiss Ldszld 
elnok 



SZERZODES 
amely lktrejijtt az AuQn5m Szakszewezetek Sziivletsk- masak lehetnek arra, hogy a kozvklemhyben az egyes 
ge, Az lbtelmis6gi Szakszervezeti Tomoriilbs, a Fiig- szervezetekre n6zve hhtrhnyos megit6lQ alakuljon ki. 
getlen Szakszewezetek Demokratikus Lighja, a Ma- 2. A magyarorszhgi munkavhllalbk hatkkonyabb 
gyar Szakszervezetek Orsdgos Sziivetskge, a Munkh- v6delme ctljhbbl elhathroztdc, hogy legkksobb 2000. 
tanbsok Orszhgos SzBvets6ge 6s a Szakszervezetek jhius 30-ig megszervezik azt az orszhgos szakszer- 
Egyiittmtikiidksi f h m a  kozott a mai napon. vezeti szovetskgek Art-, vagy nyitott konferencihjht, 
A hat orsdgos szakszervezeti szovetskg kozos hllk- ah01 a szerziido felek elnokskgei (operativ testiiletei) 
foglalhban krtkkelte a magyarorsdgi kdekvkdelem kiizvetlen thrgyalht folytatnak a jiivabeni egyiittmu- 
jelenlegi helyzetkt b a hazai szakszervezeti mozgal- kiid6s, a kiiz6s fellkpks lehetskges mbdjair61ts alhirj& 
mat. az egyiittmCik6dbst szabhlyozb rbzletes meghllapodikt. 
Valasdthoz krkezett a magyar szakszervezeti mozga- 3. A szerz6dd felek villaljhk, hogy a munka vilhghak 
lom. A rendszervitltht kiivet6 els6 6vtized v6gkn, a 6rdektagoltshga folk helyezik az iltallnos munkavhl- 
hazai krdekv~elem jelenlegi hllapota az orszhgos ldbi, tihadalmi hdekeket, folytatjhk 6s er6sitik eddigi 
szakszervezeti sziivets6geket kbgyilagos helyzetelem- szakmai egyiittmiikod6siiket mind hazai, mind 
zkre 6s kesedelem nklkiili cselekvbre kkszteti. nemzetkozi szinten. 
Az 1988-ban megjelenij szakszervezeti pluralizmus 6s 4. A szerzSd6 felek vhllalja hogy kozosen megfogal- 
tradicioniilis szakszervezetek demokratizhl6dba sorhn mazz& a szakszervezetek - az 6j kikihivhoknak Q 
sokszinii, tagolt szakszervezeti mozgalom alakult ki, feladatoknak megfelel6 - szerepkt a mai magyar t h -  
melyre jellernzo a valbs, vagy vblt krdekkiilonbdg, a sadalomban, 6s azt asszehangoltan, minden lehetskges 
gyonge egyiittmiikodts melletti elkiiloniilB6g hangsii- eszkozzel kkpviselik 6s tudatosftjhk. 
lyozha. 5. A szerzodo felek hangsiilyozztik, hogy a szakszer- 
A gazdasag drhmai htalakulhb, a magyarorszhgi vezeti munklnak meg kell iijulnia 6s lktre kell homi a 
foglalkoztatisi szerkezet megvhltoztatls&-a, mhsfbl kapcsolatok tlj minos6gkt, belekrtve az anyagi, a szelle- 
millib munkahely elveszttskre a szakszervezeti plura- mi ks szervezeti era koncentrqhht is. 
limus - tagadhatatlan &kkei mellett - nem volt vPlasz. 6. Az orszhgos szakszervezeti szovetskgek az itt meg- 
Mindezek mellett no a munkavhllalbk kiszolghltatottsh- fogalmazott egyiittmtkodksi alapelvek alkalmadsiit 
ga, tovhbb halmozbdik a muxkiltatok gazdashgi erii- ajhnlj& sajht tagszervezeteiknek, azok munkahelyi 
hatalma. A munkanblkiiliskg tartbs jeledkte, a felap- szewez8dkseinek, az ottani szakszervezeti egyiittmii- 
rbzbdott gazdasig szakszervezet-, 6s kollektiv szerz6- k6db norrnhikknt. 
d b  ntlkiilidge arra inti La magyar szakmezeteket, 
hogy lknyegesen javitsanak munkhjukon, v&lj& mbod- Jelen szeniides trvbyesskgi feltbtele, hogy a szerzodo 
lagossi az orszhgos szakszewezeti szovetskgek, az orszhgos szakszervezeti szovetskgek, kongresszus alat- 
itgazati-, a szakmai-, a helyi szakszervezetek kijzotti ti legfelsiihb d~ntkshozatali testiilete elfogadja a szer- 
vita, versengds. Az elmiilt tiz kv tapasztalatalt psszegez- zodkst es a szovetskg k6pviseloj6t felhatalmazza annak 
ve, olyan d6ntbs elott allnak az orszhgos szakszervezeti alhiriistix-a. 
szovetskgek 6s tagszervezeteik, mely a hazai drdekv6de- 
lem sorsht tobb kvre meghatkozhatja ... Mdtrahcizu, 2000. rncijus 23. 
Ebb01 kiindulva a munkavhllalbi krdekvkdelem ered- 
inknyesebbb tktelknek Crdekeben az alhbbiakban 
hllapodtak meg: 
1. A felek kotelezik magukat arm, hogy lbtrejottiik, at- EJ h 

Auton6m Szakszervezetek &vets&? irtelmldgl Sza TomdrijlC 
alakulhsuk indokait, koriilmknyeit, szhndkkait a jovo- . . 

ben nem hasmhljik fel sem munkhjukban, sem nyi- t .c-.-&& 
latkozataikban, egyetlen szerz6dB fkl hhtrhnyha sem, 

ratlkus Magyar Szaksze~e~etek Orsz6gas Sz& 
vhllaljiik, hogy nkzetelt6r6seiket, konfliktusaikat - a v* 
szakszervezeti egyiittmiikiidks kozos fbrumait fel- 
hasmhlva - a szolidarith szellemkben oldjhk meg. 
Tartbzkodnak azoktbl a kijelenttsekt61, melyek alkal- ,, 

J:C.,, , 
c Szaknemzehk EgyUt(mGkLld& F6ruma 





A jd egyiittmukodt?~ alapja a munkav6delemben 
az krdekazonossag a munkaltatb b a nnunkavallalbk 

mun kavkdelmi kkpvisel6i kozott 
A korszeru" munkav6delem, 
amely nem korlstozbdik a 
munkahelyi balesetek 6s 
eg6szs6gk6rosodiisok meg- 
eldzesere tobbek kozott ki- 
terjed a dolgoz6k jd kozer- 
zet6re, ez6rt a rnunkaveg- 
z6ssel osszefuggd lelki koz- 
erzet alapvetd jelentds6ggel 
bir. A munkdltatd felismerte, 
hogy eredmenyes 6s hate- 
kony munkav4delem nern 
k6pzelhet6 el a munkavdl- 
laldk munkavedelmi k6pvi- 
seldinek kozremu"kod6se 
nelkul. Az emberi t6nyez6k 
messzemend figyelembev6- 
tele osszhangban van a 
munkhltat6 a munkav2llal6k 
6s csalsdjaik Brdekeivel. Ez 
a szemlelet 6s gyakorlat 
kezd Brvenyesulni a MAV 
Rt. ~szaki  GBpeszeti F6nok- 
seg tevkkenysdg6ben. A fb- 
noksegen a munkavedelem 
nem elkulijnult tevekenyse- 
gek6nt jelentkezik, hanem 
biztonsag 6s az eg6szs6g 
v6delme szervesen be6pul a 
fdnokseg szervezeti, irtinyi- 
tssi rendszerBbe. 
Tobb mint 900 fdt foglal- 
koztatd mun kaszervezet a 
mozdonyok uzemeltet6se 
mellett foglalkozik motor- 
kocsik, mozdonyok javltiis5- 

val, szervizel6sevel. Hatsro- 
kon is tljlterjedo mu"szaki 
kocsiszolgAlati feladatokat s 
egy6b mahelyi munkskat 
vdgeznek h6t telephelyen. 
Nem v6letlen, hogy a fdnok- 
s6g Munkavedelmi Bizottss- 
ga 15 tagb61 811. Minden 
munkahely, telephely ars- 
nyos kepviseletet kapott. A 
bizottssg elnoke Gal Janos 
mozdonyvezetd, aki szabad- 
idejet arra gldozza, hogy 
eldsegitse a doJgoz6k biz- 
tons6gos munkav6gz6s6t. 
Partnere Agoston Ldszld 
szolgiilati fdnok, aki az 
eredmenyes egyuttmu"kod6s 
6rdek6ben biztositotta a 
Munkavedelmi Bizottsdg 
munkajshoz a szukstSges 
felt6teleket. 
Mit mond errdl Agoston 
L6sz16 g6p6szeti fo"nok 6s 
Gad1 Jgnos a munkavedelmi 
bizottshg elnoke. 

Gatil JBnos: 
A G6pBszeti Fdnoks6gen a 
kapcsolat a Munkavedelmi 
Bizottssg 4s a g6p6szeti 
fdnok kozott p6ldaert6ktl- 
nek mondhat6. 
A munkav8llaldk munka- 
eg6szs6gugyi 6s szoci6lis 
probibrnsit, az MvB javasla- 

tait a dont6sek meghozata- 
ISnAI a g6p6szeti fbnok 
mindig figyelembe veszi. 
R6szt vesz a bizottsag ule- 
sein, ahol a k6pvisel6k a 
tapasztalt hi6nyossggokat 
szem6lyesen k6rd6s forms- 
jaban, esetenkent irssban 
feltehetik. Mindezek jegyzd- 
konyvbs kerulnek. 
Egyuttmu"kod6si Megsllapo- 
dhst ko t~ t tek  6s miutgn a 
megt!illapodZis kozos elhata- 
rozssb61 jott letre, azt be 
lehet tartani. Amennyiben 
vit& kkrd6sek rneruln6nek 
fell a megsllapodiisban rog- 
zitett mddon megt6rgyaljsk. 
Az ~szaki  G6p6szeti Fdnok- 
s6g minden munkateruleten 
jelen van a munkavkdelmi 
kkpviseld. A munkaterulete- 
ken foiyb biztonsAgos mun- 
kav6gz6s, a munkavedelmi 
szabfilyok betartasa, ellen- 
6rz6se a feladatuk. A his- 
nyosssgo k megszu ntetesdre 
a kepvisel6k az MvB ul6se- 
ken javaslattal Blhetnek, ezt 
a MvB ir6sba kozli a g6pe- 
szeti fdnok 6s a munkabiz- 
tonsagi vezetdvel. A G6pd- 
szeti Fdnokseg vezetBse 
konstruktivan 911 a kerdesek 
megvitathsara, amit lehet 
helyben, oner6bBl megolda- 



nak, de sok esetben akad- 
nak olyan prablemdk ame- 
lyeket csak kozponti segit- 
seggel tudndnak meggldani ; 
(pl. epuletek munkaeggsz- 
segugyi feliTjit&sa], Ajz ilyen 
jellegd fellijitdssk jelenleg is 
folyamatban vannak, de sak 
esetben az anyagi lehetd- 
segek szdkoss6ge gdtolja 
befejezesuket. 
Minden esetben a bskovet- 
kezett munkabalesetekbdl 
kozosen levonjuk a tanulsd- 
gokat, feltdrjuk a hidnyossd- 
gokat, ami baleset forrdsa 
lehet. Kozosen kidolgozzuk 
azokat az intezkeddseket, 
amelyekkel az ilyen, vagy eh- 
hez hasonld baleseteket 
megelezhetik. Az MvB javas- 
latat a gepeszeti fdnok min- 
den esetben figyelembe ve- 
szi azon problemdk megoldd- 
sdndl, amely a munkavdllaldk 
munkakorulm6nyeit javitjdk. 
Kidolgozdsra kerult a Mun- 
kavedelmi Int6zkedesi Terv. 
A tervben szdmitdsba vet- 
tek a f6noksdg lehetdsegejt. 
A tervet a Munkavedelmi Bi- 
zottssggal folyamatosan 
egyezteti a munkdltatd. A 
benne foglaltak a realit$- 
sokra 6pul. Kovetve azt a jd 
magyar kozmonddst, "addig 
nylijt&ze, amsddig a takarri.d 
6r". Ha araszolva is, de nap 
mint nap javitjuk a munka- 
vegzes szem6lyi 6s tdrgyi 
koriilmenyeit. 
A MvB 2000. jdnius 08-i 
ulesenek napirendjen szere- 
pel az MvSZ Helyi Fuggele- 

ke, ami a MAV Rt. Munka- 
vedelmi Szabdlyzatdval 

. ii$$zhangban kdszult el. 
Tobbszbr keriilt yBlem6nye- 
iesre, valdszinfi a bizottsdg 

- egyetertesi jogkoreben el 
fogja f~oadni. 

Agoston Lbsz16: 
A munkavdllal6i 6rdekkepvi- 
selet jogait torv4ny szab8- 
lyozza. A magam a resz6rdl 
- az eddig kozosen kialaki- 
tott munkakapcsolat alapjdn 
segftssgnek Ort6blern a bi- 
zottssg teve kenysegdt . Kor- 
ldtozott lehetdsegeink akkor 
mgkbdhetnek a leghatdko- 
nyabban, ha kozosen taldl- 
juk meg a feladatokat, kozo- 
sen gondolkodunk a hid- 
nyossdgok megszuntetti- 
sen. Kozos drdekunk, hogy 
olyan munkahelyunk legyen, 
ah01 rendet tudunk tartani, 
meg tudjuk dvni munkatdr- 
sainkat a folyamatos "lesel- 
ked6" baleseti vesz6lyektdl. 
A kapcsolatrendszerunk 
megallapod6s keretsin belijl 
szabdlyozott, mindket f6I 
tartja a megdllapoddsban 
foglaltakat. A bizottsdg el- 
nokevel szinta-.folyamatosan, 
egyutt mdkodunk. Negyed- 
Bvente a bizottsdg ulesezik, 
-aha/ mindig smrn8lyesen 
veszek reszt, 6s adok tdje- 
koztatdst az aktu5lis kerde- 
sekrbl. 
Az eves uzemel~etbi karban- 
tartdsrdl a bizottsdg vkle- 
menyenek 6s javaslatsnak 
figyelem be v6televel torte- 

nik dontds. PI. Rgkos Motor- 
uzemn6l a kozos munkave- 
delmj ellenbrz&t tartottunk, 
Egyilttmdkodbsi meg8llapo- 
ddssal rendelkezunk - (5s azt 
be is tartjuk. 
A munkavbdelmi kepviselet 
ljgy segiti a gazdasdgi veze- 
test, hogy egyreszrdl sajdt 
tagjain keresztul a dolgozdk 
&zGl aktfv propaganda te- 
vti,kqnyse$et fejt ki, mds- 
r6szrdl pedig kozvetlen 
inforrn6ci6r ad a gazdasdgi 
vezetesnek. 
lntezkedesi Terv k6szult, az 
abban foglaltak betarthatdk. 
MvSZ Helyi Fuggel(Sk terve- 
zet elk6szult, Jelenleg folyik 
az egyeztetes. 
A fdndkseg blyzete adott. 
ElsBsorban a falt&ebkben, 
a rnunkakorulmdnyekben 
kellene vdltoztatni. Tetdbe- 
dzisok, va'katst tevdl6sok, 
nyfldszdrdk jav%t&sa, tiszta- 
sdgi festds, oltoz6 mosdd 
611apotdnak javitdsa. Ezek a 
legfontosabb tdrgyi feltete- 
lek, amelyekt el kell vegez- 
ni. A technoldgiai fegyelem 
betat't6sdt, ki biztonsdgos 
munkavegzes ellendrzes6t, 
ar egy8ni v8d6eszkozdk biz- 
tosft6;6t, - meglet6nek 6s 
haszndlatdnak ellen6rzescEt 
olyan feladatnak tekintjuk, 
amelyek a torvenyi el6ir8- 
sokbdl eredaen a munkdl- 
tat6nak el kell vegeznie. 

Budapest, 2000. mdjus 29. 



MIT ER MA 
1300 FORINT? 

- 5,4 liter 95-6s benzint (ha csak annak jovedeki ad6jBt az illet6kesek meg 

nem valtoztatjhk, vagy net6n a MOL nem kivhnja tovhbb fejelni, amljgy sem 

szer6ny uzleti haszndt), 

- 6,5 db dobozos uditgitalt a Hortobiigy IC vonaton, 

- 12 kg kenyeret, 

- egy db I. oszti5lyd menetjegyet a MAV vonalain 100 km tavols8gra. 

- 14 db vonaljegyet a BKV jaratain, 

- fel gazpalackot (ma meg), 

- egy szerenyebb vir6gcsokrot1 

- 2 tubus fogpasztdt, 

- 1 db szinhazjegyet, vagy 2 db mozijegyet, 

- 3 kg fiimagot (a sil&nyabb61), 

- 2-3 db vide6, 4-5 audid kazettdt, 

A kiragadott p6ldAk onkenyesek 6s v6letlenszeru"ek, 6s narancsshrga nap- 

szemuvegen keresztul vizsghlva a 6%-os infldci6t is magukban foglaljhk. 

ES TOVABBA MIT ER MEG AZ 1300 FORINT? 

- A munkav6llaldk munkaviszonnyal kapcsolatos erdekeinek el6mozdit6s&t, 

8s megv8d8s8t1 

- a MOSZ jogszolgalathnak ig6nybev6tel8t, 

- a kozponti seg6lyez6si szabalyzatban foglaltak ig6nybev6telet1 

- ksrfelel6ss6gi biztosithst (melynek forinterthk tobbszorose ennek az 

osszegnek). 

A dontest mindenkinek maganak kell meghozni, hogy m i  mennyit 6r. 

Kiss L. 



MO5Z KUPA L 

DB. 
DB. - 
MS. 11. 1:2 
PAPA 2:1 
PECS 2:3 
P.SZAB. 2:4 
SL. I. 5:2 
V ~ S Z T ~  1:s 

Miskolc 2000. VI. 5-6. 
P.SZAB. SL. I. 

4:2 2:5 
3:O 1:3 
4:l 0:lO 
3 2  1:7 
- 1:lO 
1021 . - 
4:l 0:4 

~ ~ S S Z E S ~ T ~  
CSAPAT G Y ~ Z .  D ~ N T .  VER RUGO'IT KAPOTT PONT m L Y  

NEV G ~ L  G ~ L  

SZOLNOKI. 6 - - 39 5 18 1 
DEBRECEN 4 - 2 17 13 12 2 
MlSKOLC 11. 3 1 2 19 9 10 3 
W ? S Z T ~  3 1 2 20 16 10 4 
PECS 2 - 4 12 23 6 5 
PAPA . 2 - 4 8 28 6 6 
P.SZAB0LCS - - 6 7 28 0 7 

A kCp dontobe jutott csapat: Szolnok I. b Debrecen 

A MOSZ Kupadonto eredmenyei 
A 2000. julius 1-Cn BCkCscsabhn megrendezhsre keriilii MOSZ Kupadiint6 v6geredmCnye az alibbi: 

- - .  

I. h'elyezett: Sopron, 11. helyezett: Debrecen, III. helyezett : Szolnok k p a t a  

A BCkCscsabai tagcsoport hltal felajhnlott g6lkirhlyi cimet Nagy Lfiszl6 soproni jhtitekos nyerte el. 
BCkCscsaba varos kiilondijat a legjobb jhtCkos, T6th Shndor debreceni koll6ga vehette it. A 
Szegedi Teriileti Igazgat6s4g hltal felajinlott legjabb kapus bijat Fiildes P4Ter b6kCscsabsli k~1- 
lCgank kapta. 
A nyit6mCrkSzCsen a MOSZ vezetoi 4:l arhnyu gyiizelmet arattak a Romln MozdonyvezetSk 
SzakszervezetCnek vezetoivel szemben. 
RCszletes tud6sitas a kiiuetIrez6 szimban olvashatd. 

Kiss L. 
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A Vasuttorteneti Alapitvdny 
a Mlllanniurnl Szent Istv6n nap tlszteletere 

meghlrdetl a 

111. ORSZAGOS VASUTAS 

A pillyhzat 6s fot6IcOa'IIsis &vat 
- sz6les kdrben bemutatkm8si IehgtgSeget adni mindazoknak, akik a fot6zhssal igbnyesebben orirkitik meg 
a vasutat - Wdht mutatva, hogy min6l ttibben f6nyk6peuCak le a vadton szemtt 6l&nyeiket, benyomb 
saikat; 
- htfog6, reprezentativ khpet adni vasutunkr61 a szakrnai 4s kivillhll6 kazirnsbg szhmhra. 

Pdlydlatl feitt5telek: 
- A bekiildhetdbk6pek tbmhja a magyar vasirt legyen: 

= mdltbeli, dokumentativ brt6kQ 6rdekess6gek a vasljtr6l; archiv anyagok; 
= vasutunk 6s vasutasaink Blete, munkhja r6gen 6s ma; riportk6pek; 
= szakhgi terilletek 6s technikhk; g6pek vilhga; 
= thj & az ember kapcsolata a vasmal. 

- A k6pek kivitele: fekete-feh6r 6s szines, 
mennyisbe: kirtetlen szhmd egyes kbpek 6s sorozatok, 
mefete: 18x24 6s 30x40 cm kirzdtt bhrmilyen varihci6ban. 

- A bekilldendd k6peket - t6bbszdri kihlliGsra alkalmas kivitelre - lehet6leg a szerz6k sajht maguk kasiroz- 
ta&, illetve paszparhjrodk igbnyeik szerint, vagy elfogadjhk a rendezgk ez irhnyli munkhjht. Max. m6ret 
50x70 cm lehet. 
- A p8lyZlzaton dszt vehet minden arnat6r 6s hivatasos fot6s, aki a feltbteleket elfogadja 6s teljeslti. Nem 
lehet viszont olyan kbpekkel phly&ni, melyek mar korhbbi fot6kihlliGsokon sikerrel szerepeltek. 
A phlykatra bekiilddtt k6peket a rendezd szerv hltal felk6rt zsUri bir6lja 6s dirnt6se allen feUebbez6snek 
helye nincs. A pillyhzatra brkezett khpeket a legnagyobb gondossAgga1 kezeljiik, de az esetleges postai 
ronghl6dhs6rt felel6ssbget nem vhllalunk. 

A NyAzati anyagok hdtoldaldn 4s a kMr6jegyz4ken fel kell tiintetni: 
a k6p clm6t1 
-a szerz6 nevbt 6s lakhsclrn6tl 
vasljti szolghlati hely6t 6s telefonszhmht. 

Bekiild&l hatsrM6: 2000. jlSlius 21. 
Clm: Vasljttdrt6neti Alapitvhny Szeged Tisza L. krt. 28-30.6701, 

vasljti vonalpostan: MAV RT. Tedeti Igazgat6@a, Szsged 
A Ill. O d g o s  Vasutas Fot6ki~llitss megnylt6ja augusrtusban Iesz 

DijazAs: minden kateg6rihban az els6 hhrom helyezett thrgy-, illetve penzjutalomban r6szesill; tovhbbh min- 
den elfogadott ma szerzdje eml6klapot 6s thrgyjutalmat kap, ezzel mintegy megvhltva a kbpeiket. 
A kihllithra elfogadott k6pek a Vadtt(Srt6neti Alapitvany tulajdonht k6pezik 6s azokat korlhtlanul fel- 
hasznhlhatja tovabi kiUlitilsokon. A zsfiri Bltal el nem fogadott k6peket a szerz6k kiilirn klvhnshghra vissza- 
kiildjhk. Amennyiben a beWld6 err61 mm rendelkezik, Ggy kbpeiket az AtapfNgny tulajdonak6nt mhsodla- 
gos kihlllGsokon bemutathatja. A kihlliths vhndoroltatasa, tovhbbi bemutathsa ig6nyelhet6, de a koordinhlhs 
joght fenntartjuk. 

A szerzdk nev6t a katal&gusokon, kihll~sokon 6s a sajt6ban kirzz6 tessak. Az alkot6k mCiveik bekilld6s6- 
vel hozaljhruhak ahtroz, hogy a rendezdk k6peiket a kihflithssal kapcsalatban publiWlhassdk. 

Szeged 2000. majus 8. 
Vaslitt6rt6netl Alapitveny Kurat6rluma 

Inform8ci6: NAGY J~ZSEF Tel. 06/15-76 111.621426-870 






