
X. Cvfolyam, 10. szkm - . . . ..  . Alapitas kve: 1892 ,- . .. , . 
.<.. 

2000. oktober 
. . . . I  . . .  . $ !  . I .. . , r ~ ;  

Tisztelt Holgyeinz, Urainr, 
Kedves Kollkgcik! 

A Mozdonyvezetiik Szakszerve- 
zete 10 Cves fenna1151sAnak tisz- 
teletkre rendezett iinnepklyes 
kiildottkiizgyiilCsiinkon koszon- 
tom kedves n~eghivott vendCge- 
inket. 
Kiilon tisztelettel koszontom a 
koriinkben megjelent Diego 
Giordano urat az ALE alelnokkt, 
Cs Zsiros Shndor urat az Auto- 
n6m Szakszervezetek SzovetsC- 
gCnek tarselnokCt. 
Ma, az Eurbpai Mozdonyveze- 
tok Napjan, szerte az oreg konti- 
nensen iinnepelnek a mozdony- 
vezetok. Mi kCtszeresen iinne- 
peliink. ~nnepeljiik a szakmat, 
6s szakszervezetiink 10 Cves 
fenniillhsat. E meghitt hangulabi 
rendezvbnyt az sddigi hagyoma- 
nyokkal ellentbtben sziik koriire 
terveztiik, tettiik ezt azkrt, hogy 
magunk kozt legyiink akkor, 
amikor az elmfilt tiz 6v t o d n b  
seire emlbkeziink. 
1990. augusztus 23-fin a Vasuta- 
sok Szakszervezettn beliil mii- 
kodo mozdonyvezetoi tagozat 

sorsdonto iil6sCre igyekeztek 
tisztsCgviselo~nk az orszig min- 
den rCszCbo1. Donteni kellett 
arrbl, hogy a helyenkknt korla- 
tok ki5zC kknyszeritett tagozat 
atalakuljon-e egy hatkkony Cr- 
de3NCdelnli nlunkiit elliitb onfil- 
10 szakszervezettk. A dontCs 
nem kevesebbrol szolt, mint 
arr61, hogy a rendszerviiltozis 
kezdeti idoszakfiban, Cs a kesob- 
biekben, lktjogosultsiiga van-e a 
magyar szakszervezeti mozga- 
lomban egy szaknlai egyskgre 
Cpiilo CrdekkCpviseleti szerve- 
zodksnek? Fesziilt pillanatok 
eloztkk meg a szavaz&st, bar az 
Crtekezletet megelozo folyosbi 
beszClgetCsek nx4r korvonalaz- 
tAk a vSrhat6 eredmknyt. A je- 
IenlCvok egyhanguan dontottek 
az onS116 mozdonyvezeto szak- 
szervezet Ittrehozh6r61. A je- 
IenlCti ivet al6irok megalakitot- 
tbk a Mozdonyvezetok Szak- 
szervezetkt. 
Az elso tagokhoz nkhkny nap 
leforghsa alatt csatlakozott a 
mozdonyvezeto thrsadalorn ko- 
zel egCsze, ezzel nenlcsak jogi- 

lag, hanern tknylegesen is lCtre- 
jott az elso, s egyben legrnegha- 
tarozbbb szakrnai szakszervezet 
haziinkban. Az eltelt iiz ev bebi- 
zonyitotta, hogy a dontes helyes 
volt. A Mozdonyvezetok Szak- 
szervezetkre sziiks6ge volt, van, 
Cs lesz a mozdonyvezetoknek, a 
vasutasoknak, Cs Bltalaban a 
magyar munkav6llal6knak. 
A megalakultist tobben, tobb 
helyrol tanladti&, de az ido Cs 
nem utolsbsorban az eredmt- 
nyek talan szinlukra is bebizo- 
nyitotttk, hogy tCvedtek. 
A mostoha koriilnlCnyek ellenC- 
re tagcsoporti 6s kozponti szin- 
ten is megindult az az CrdekvC- 
delnli munka, anlelynek kozkp- 
pontjaban a mozdonyvezeto allt. 
Tagjaink erezhettCk, hogy a rCgi 
idokre jellenlzo, szinte csak a 
segClyezes szintjkre siillyedt 
szakszervezeti n~unkat fokoza- 
tosan felviltotta a hatbkony 
krdekvCdelen1. 
Elkezdodott a regrnult idok 
eltorzult bCrar6nyainak egyen- 
getkse, a jogi vedelem terCn rB 
gebben kiszolg6ltatott dolgozo 
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zeti tisztsCgvisel6. A szemClyze- ~hltoziist kiivetii Cvekben kevCs 

nem a tisztsCgvisel6k fGradtshgot kor meghlmodott szervezeti Ezt az embert pr6biil6 feladatot - 
nenl ismera muskijht tdcrozte. s W r a  - annak ellenere, hogy mely rengeteg energiit, tiirelmet 

az elmiilt , - Cs talhn a jelen ido- 6s 1egf"dkCppen kitartkt igknyelt 
Tisztelt Kollkgak, szakbqn is n&ha& Y8lt&k - j6 6gy kellett elvCgemi, hogy az 

Kedves Yeadkgeink! alapokat BiztosRott '4s biztosit CrdekvCdelnli munka ne keriil- 
Az alrn$Lt 1 b&y   eke^ tekint, egy sqrkny lC@zhQ de hatti. , 
st& : ht ' s z i d f ~ z & , ~ ~ ~ & ,  alag- &.oq,. szaksz&wL@ rnh%6&6i&- . . 

ih6keit. A Z  az emberk&ponth re. ~'me~alakulhst ktivetii 6ve- 
CrdekvMelmi munka, rnely saz ket a f o l y a ~ ~ a n  kiteljesedo Az elGlt i$hz&b;tn tobb lCpCst 
elmiilt Cvtizedben a szakszerve- CrdekvCdelmi niunka jellemezte, tettiink annak krdekkben, hogy 
zetiinket jellemgzte, @I \aizsgb .;ez&t q ~tisz@t$gvige~kr~hhlb . jsv&* EL gnlozdonyvezetiik 
zott, sajit tagjdnk,. 6 a kh&$ilr @la'~atc& *prprol &$ia nbveked- : &likM&hhYeit. Ahhoz kC- 
16k elott egyari&. - -  

- 
-fek.%A'Idews$g' Biivei6se +I= - pest; Wggr a szttkszewezet meg- 

Az CrdekCrvknyesitCsi kCszsC- dekCben rendszeresebbk kellett alakuliisa elott hason16 16ptbkii 
gen tfd figyelemre mClt6 az a tenni a MOSZ dtintCshoz6 testii- korszeriisitksekre nem keriilt 
;hy, hogyPaz orszig mozdony- 
vezetoi a kritikus pillanatokban 
mindig hathrozott Cs egyontetli 
dontCseket hoztak, viillalva azok 
kovetkezmCnyeit is. Hathrozott 
feUCpCsiikke1 pCldht mutattak a 
vasutasshgnak, s az orszhg tobb 
szakszervezet6nek. 
A MAV Rt-nCl 6vek 6ta a Moz- 
donyvezetok SzakszervezetCnek 
fe116pCse hatiirozza meg a vasu- 
tasshg jovojCt, ennek ellenQe 
mCgis szbrviinyos thmadkok 
Crik a mozdonyvezetoi kart. 
Az elmult ropke Cvtized figyel- 
mezteto 6s folyamatos munka- 
besziintettseit nChiny kivCtelto1 
eltekintve - a MOSZ tagjai vA1- 
laltk, a d  anyagi Cs erkijlcsi 
hhtrhnyaival egyfitt. krdekes 
mcidon az el& eredmknyeket, 
netkn a sikereket mCgis minden- 
ki a mag86nak tulaj donitotta. 
Az CrdekvCdelmi rnunka egyik 
jelentbs sikerkt, idonktnt sajht 
koll6giiixik is alulkrtt?kelik, jele- 
siil azt, hogy a MOSZ, a meg- 
alakulisa 6ta, a munkahelyek 

leteinek ulkseit. Az ugyvivo 
Bizottsig a 3. Kongressmst ko- 
vetben utemezetten vCgezi mun- 
khjht, s a teriileti ugyvivok vkle- 
mknykhrksi Cs thjCkoztathsi ko- 
telezettskgei fokozatosan nove- 
kedtek. 
E cClok CrdekCben kezdodott el 
az a technikai fejlesztks, mely- 
nek eredmCnye, hogy tagcso- 
portjaink ziime rendelkezik 
mobiltelefonnai, elosegitve ez- 
zel is a gyors informitci6cserCt. 
A KiildottkozgyiilCs osszehiv& 
shra a munkaido-kedvezm6ny 
terCn besziikult lehetoskgek 
miatt ritkiibban keriilhet sor. A 
MOSZ 1egf"dbb dontCshoz6 tes- 
tiiletCnek hathskor6be tart026 
hatitrozatok meghozatalhhoz 
sziiksCges ulksekre, a nehCzsb 
gek- ellenCre eddig is, 6s ezuthn 
is sort kell keriteni. A nagyrnCr- 
t6kben lecsokkent munkaid8- 
kedvembny mellett a feladatok 
tovitbb szaporodtak, kiildotteink 
szhmhra, A mankhltatb iiltal el- 
utait-tt tagdijlevmiis, toviibbi 

sor, koriint sem lehetiink elCge- 
dettek. A korszefiisitett vezetii- 
hllhsok, a hut6szekrknyek besze- 
relCse sokat javitott a mozdony- 
szemClyzet kozCrzeth, de oszin- 
tCn be kell vallani, hogy a folya- 
matos financiiilis gondok miatt, 
kCsve tort6nnek meg az iitrrlakiti- 
sok. Tovhbbra is komoly ad6ssb 
gaink vannak a munkakijriilmB 
nyek javithsa terkn, ezCrt kCrtiik a 
rnunkav6delmi kCpviseloinket, 
hogy a hihnyossiigok megsziin- 
tetQe Crdekkben segftsCk adat- 
gyiij tkssel 6s konkrCt intCzked6 
seikkel m W n k a t .  
A munkakoriilmCnyek elenged- 
hetetlen javitiisiin !dl, a moz- 
donyvezetoi munka veszblyei- 
nek csokkentCse CrdekCben je- 
lent& viiltoztatisokra lenne 
sziikskg az utasitiisokban. Szinte 
nem 111hlik el ugy nap, hogy a 
hiradhsokbbl ne CrtesulnCnk 
vascti 6s koztiti keresztezod6s- 
ben tortCnt balesetekriil, mely- 
nek egylk szenveda alanya, a 
n~ozdonyvezeto. Az elmhlt Cvti- 

meg6rzdsCt tekinti elsadleges, feladatat r6tt az amiigy is leter- zed alatt megsz8mihlhatatlan 
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esetben sodortlk veszklybe fele- 
16tIm aut&mk. b i&w vasu- 
tasok i i  kollf&r&at. S a j h  n4-- , 
h h y  e ~ b m  a m w a r  k8&-, 
kedki ?ff3~01%1 % d o a M  vhl? ~t 

vmat hlhq ,~~ lg$ l a t4 \  tf,elje$lk4 
mwdony~.qqi .  De itt 6s wst 
&lfiju& Geg t+g. iinneplhsbm. 
KCrq a tisztdlt iinktipi kiiIdbtt, 
k6zgytil6s r&z$vev6it2 minden 
meghtvah vendb@&et, hdgy 
e b  perces nkna Mgllbsal em: 
l6kezAnk a s-a kldoztttah. 

< .  Rusz~~kEIwl! 
TefinMmk mmt vissza a EEiirz~S- 
midi es&nknyeire. Az id& &v in- 
d i t b  Cs az ~ z t  bihetd idaszalc 
6-i &aha nem, l&~tt W- 
V ~ Q L  .elk kUitaW a Mo&gy- 
vezetisk S z ~ m t z e t 6 t .  A kon- 
f l i k ~ o k  6s ' MQJC .magoldasai 
nem voltak iij keleaek a szerve- 
zet Clet6b&q eddig s&. A tava- 
lyi Cvben k&zd5dfiit, s az idenre 
is bthhz&d6 maratoni &rgytil&ti- 
soruzat Q irmak*ko.fe&e.rm& 
trgteMt 1wr6jlb d&rA"k&, Gaze- 
k ~ v k s o I ~  8 rnod6npezet6- 
ket, Mifzdemki tuck, hogy a 
M ~ V  Rt. 6s szaks~qwzek~ I&- 
zatt mj16 duma hiaagii ttkgyalsi- 
wk kimm-e.tel$t kmmhnym&$ 
kijrijkM1 befolyiiwla, A 329 
&r&s mu&abeaziintet&s a'latt 
fa lyamt~s  t&m&k hrt& a. 
mozdonyvezetiiket 6s a s ak -  
sze~ezeti tisztsC@iseloket. So- 
ha n m  lilt&  yo&; $9 le% 
terrorral pr6bblt& a sztfiijkai 
szinte ijnbll6an felv&llal6 muz- 
doqmz6ttIket BefoPyhsoTni, tie 
nGndBidha. A Mmdonyve;z&6k 
S d z w e m t e  fi%tkmlmt: frt. 
Az id& dteltkel WkeIsu kell a 
t6bbli malaz~rvemthe% !,egf"d- 
kbpen a Vaswt.asok Szakszerve- 
zethhez, illewe a Vashti Dolgo- 
zak Szabad Sz&z~rveze,f6hez 
fiizgdii viszonyunktg is. A nor- 
malkA@jdott bpcsolatolk ered- 
menye, hdgy a reprezentativ 
szhzervezetek bizonyos k%r- 

- .  

d6s;kben k8lcsbn6sen, egymbt 
&magaha 4kCpviselik .a 

ddnyveze ti% S z a k ~ m e e t h e k  
mqBs@i&t e@ tk$szgmezet 
sem hat&~@$ja be. 
SzBvet&$ kapcsqlataink ti;& a 
MOSZ meghatbrozb szerepet 
v$llal t magha. 
&ek 6ia szakszervezetiink k6p- 
viselai lfitnak el aleln8ki feladac 
k M  az ALE-n beliil, 6s megha- 
tAroz6 vmet&i dsztsdgeket az 
Axibnbsn S~&s%e~~ezkGk~ ~fb& 
wtsWh1~ ' 

A jBv6 t@tat&b dj abb me& 
d k & t ,  -VB& ,fe34d& (izk&vel 
keld szembe &+e s ~ m r v e -  
ma-k. M e w S ~  szhten 
w e  jobban erddCE politibi 
~ k l  a a ~ w e z e t ~ k  joga&& 
je1eatii.s 'megksorbik%sa. ~ a d n k -  
ban a fioli&ai hataloni helyen- 
k6nt az elvAr&sokat nern csak, 
haw- tetjesiti, hctnm h a j k o s  
azon j6vd tiiE't&j~keM. Ezt 
bizonyftj kk a n1~1nkavf1-Zalbk 
hdekeit cs-orbM tom4nym6- 
dosfib j~v~s!atoks, A konnbyza- 
ti* wga,%r@st &btiny nqgydbb 
~ ~ ~ t ~ t k ~ 6  @QPStl%l h?&lt8tt@ 
@At v~ta.htiw, naq terodve a 
munkav&llailQk Crdekeivel. A 
kodnyzati  stilust, Cs am& 
kovetkemhyeit a Rt. @ 
generkci6s rnenedzsmen$i - 
&olgalelkii m6don - harnar rh 
Mvhta eroltetni a va$utas&got 
k6pwis~3.8 szdcsaerv egetehe. 
A RI. k&dfel- 
h6be IM$j?atott .refoftls@ bimny- 
&&in j6vQk6pk fmt a vmtmsikg 
mh.m&ra, A vemt6i l&~Jebm 
hanwztatott hhatalmas trasrjti 
felexnelkeidh a v 6 ~ j t ~  smi- 
ghltlatnzil miisktppen mutatkozik. 
Kritikh aluli a vwbti p&ly& 
iillapota, a gordiil&illom&ny mii- 
szalci UIapbh rohamasan rom- 
lik, a szolg&ltath win&s&gkt 
m6g mi mgunk is sz$gj;"errletes- 

nek ta%tjuk, nem, how a d&ga 

~ m l ~ ~ t k l  dolgbzbk phllyabe- 
&&~6i$. szolgAWnetd~srii1, 
~~~ZTSIU&&&& hglak~zta&rbl - A 

be~x6b*, 
~ b '  teme, ha is& Cn lennhk t61 
bonila"f6; ;'de a bizonytalan, j ovo- 
kepbeiz fiem ~iitszi~~ a 
lalhk &lye, jiiv#beni @letpdy%- 
ja. Az 6j ij$pt&ti tervezei %ttekL 
irtl.l&ek~~~~ feher31 a kerdes, 
h m  a v6@ebbjtbl s z o l g & l ~ ~ & l  
daQa&k f e s & - b  MY Rt. 
veiwt6imM - @ d o m a  Bgy 'tii- 
I&,, h~gq! nm! Ha igen, &kor 
mt wya@ 6-s erkbksi me&+ 
css$Wel egyarht ki kellme 
fejemi. A jelenlegi tervezet nam 
azt  tea.. 
A vas$t6.rsasiig sz&tv&l&iit, 
illetve a gcSp6szet jiivBj6t mhg 
niindig a b-izo~lansbg f~ityla 
boittjal Amibta vastit a vasht, 
rnszrdony7aeze@~%6lt, vm 6s lesz 
is n g'fj%b&n. - A  m-tilt miozdo'ny- 
W P ) B & ~ ~ &  kti.rii1mknyeit h 6 r -  
jiik, a jelm @mdonyv&t6j6nek 
gondjaivd,& pmMWIvaf min- 
dmmpi smZg@ttaWan =mi- 
bs&dii&, a j 6 ~ 6  mozdo~yve 
zetajbk sutrdt pa%& f d I -  
Mj&~llakibtjuk, ha Crdekeihrt 
szervezetiinJ1; tovibbra is az eddi- 
gi'ha%k-onys6ggal tud fell6pni. A 
mtfcmyr+kz&di leas egys&ge ha- 
t&om meg a-j&Bben is a s ~ & -  
~a eli&ner&&ek m&Ck&. '. 

M i n d ~ u k  ehhez Mv& 
nok sok ; &, k i t W t ,  egesz- 
shget, he1yenEfht mgy tiirelmet 

k&ized&ge. 
K6szGnJjm megtiszk16 figyel- 
miiket. 
Bp. 2000. szeptember 15. 

Ki is  LhddY slndlc 
(EZhangzott &dun~aepi 

kiiIdott"lio"@2"dsenn] 



Nagy tiszteletteI6s n6mi elfog6 
dottshggal k&z&nMn? a hoz- 
donyvezeta Szakszervezetwek 
Onnepi Klllddttkdzgy~il6s~f 'meg- 
alaku&sunk la. 6vfordulGa al- 
kalmWl. A h w  v4gignEtzek a 
sorokon IAtorn a v&,tozast, a 
rnegriikult haj&@?~agy &be 
csavaKK1Q fejdet &I azt a nb- 
h h y  plusz h16f amit ugyancsak 
n W y a n  &emen fblszedtOnk. 
Hassztl utat tett n?eg a Moz- 
donyvezet6k Szakszewezcste a 
mai nap@, hiszen a megafakulhs 
viharos kdriilm6nyei, a szakszer- 
vezetonk dna116saght tamad6 
velem6nyek kdzepette kezdtijk a 
munut. Itt maris szeretnem le- 
szdgezni, hogy a mozdonyve- 
mt6k dnAll6 6rdekvhdelmi tdrek- 
v6wi s a t  helyzetOkb6l fakad- 
tak, 6s a megd&ul&nak nem 
volt k6ze az l990-e~ palitiiai 
v&ttozt%sokhoz. A hatalyos egye- 
stllbi tdrvhy lehetdw6 tette az 
dntillb szakszervezet 'Ietrej6tt&, 
6s euel 4ttilnk is. Azt a hibht 
azonban igyekeztnnk elkertllni, 
hogy 10 f6 eseten kimondjuk a 
szakszervezet megalakubs&t. A 
Vgwutasok Szakszervezete ma- 
jusi kongresszusiin kudarcba 
fulladt az a kisbrlet, hogy sz6vat- 
s6gge valjon az Agazati szak- 
szmezet. ezert a .mozdonyue- 
z& kollegak ljgy IAttkk, hogy az 
dnh116 6rdekWelern litj8t-a kell 
Iepniilk. Az el6k6szit6s mr8n 
azonban kdzel 6000 kerd8iven 
tudakoltuk, milyen er6s ez a 
&d6k, es mennyire lehet az 
egydges ddnt6s fele vinni ezt a 
fele~ss&ieljss lepest. 

Csak akkor Ihttuk 4rtelm6t az Oj 
szakszervezet 'lt4trehozata18- 
nilk, ha az 6rintettek f6bb mint 
Kiarmada tamogatja az 8na- 
Idsod8st. A 6000 kerd6ivb6l 
4400 visszabrkezett, es 4100- 
an mhr akkor Srgy IhMk, hagy 
elbrkezett a ddnt4s ideje. 
Mi&& a MozdonyvezetBk Szak- 
szervezete nem ellensaks;rer- 
vezeEkgnt j6tt I6tfe, fgy nem ke- 
IetkezEek szaksz8~ezetpol'ikai 
probl6m& feszC1Yk6gek. 
T h y  azonban az, how &-leg- 
erdsebb mun'k8scsoport kivtllb 
sbval az akkori agazati szak- 
szervezet arhyaiban nagyobb 
veszteseget szenvedett el, mint 
amikor 1989. szeptember 30-Bn 
megalakult a VDSZSZ. 
Az 1 QW. augusztus 23-8n l e d -  
lott afakuld gy6lth v&6n mind- 
annyian 6reztOk azt a felemeld 
pillanatot, hogy megalakult, 
steriFltem az else olyan strate- 
giai erdvel bird szakmai szak- 
bzervezet Magyarorszhgon, 
amelyik az elmljlt 10 6vben 
bizonyitotta 16tjogosultsag6t, de 
sajnhlatos m6don kevdsbe 
akadtak kavet6ink. 
Az mar csak az 6rdekess6ghsz 
tartazik, hogy amikor egy Mnap 
utbn~ irodahelyis6get kapbnk, a 
posthkban e r k d  borR6kokon 
mindenkeppn valamilyen jeC 
t6vel eMttak szakszervezetiln- 
ket. ltyenek voltak, hogy ma- 
gyar, dernokratikus, filggetlen, 
szabad, 6s mindenki csodAlko- 
zott, amikor helyreigazltottuk a 
t6veddket mondvan, ez "csak" a 
Mozdonyvezetak Szakszerve- 

zefe Ma mhr nine olyan gond, 
hagy ne tudnhk pontosm .$zak- 

' I  
szervezetonk nevet. 
Ut6lag vallom be, hogy az el* 
Alapszabay egyik mondata ket- 
t6s ir&nyultsagot tartalmazott. 
Val6ban sz6vetsbgst ajhnlot- 
tunk a Vasutasok Szakszerve- 
zetbnek, de egy f&l bv Wh ezt a 
mndatot f@Eesle$e8nek tarlot- 
tuk, 6s mckbsitottuk az Alap- 
szab8lytl.aDe a mondatnak voh 
egy rnksik Ozenete is, megpedig 
az, hogy kehet6leg a legtelje 
sebb b6k6t biztositsuk az uj 
szakszervezet Fndulhshhoz 
Mhok is reag8ftak a mega- 
lakulasunkra, volt dyan szak- 
szervezet, , aki irodahelyiseget 
e~ anYagi se(lits~et is ajimlott, 
de m$r &kor lSgy ldttuk, hogy 
ninca nagyobb &13k a teljes 
ijn$llba$lgn&. 
A MozdonyvezeMk Szakszenre 
zete t&&bseiben, o6ljaiban a 
rnozdonyveret6k 6dekeit szol- 
galta az elm8ltlO bvben, 6s 
szolgalja a Sdvgben is. NBhhy 
kolIbgBnk term6szet&nek v e  
szi, 'hogy nem voltak I6bz%m- 
le@t&sek, de ahogyan ene 
mAr ar elndk Or is c6lzott, e 
mdgatt j s lw tb  6cdekv6delmi 
munka &I. De a mosdonyvezet6 
koll&g% bttek is edrt ar wed- 
m6nyet-t. EmlbkeuOnk csak ar- 
m, hogy a zmonyiak csdkken- 
ten munkaid6ben, csCikkentett 
b6rrel dolgoztak hbnapokon 
keresztdl, hogy t%bb fucat moz- 
donyvezet6 kollt5ga kedlt ideig- 
lenesen a jhrmqavit6kba, 6s 
nbhanyan m0g a jegyvizs@16i 
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tanfolyamot is elvegeztek, csak 
hogy meg6~izhetd legyen a 
munkahelyiik es a foglalkoz- 
tatasi biztonsaguk. 
A jelenleg hatalyos tdrvbnyek 
szerint letkerdes volt a MOSZ 
reprezentativitiidnak biztosit&- 
sa. J61 emlekszem az 1992-ben 
hatalyba leptetett Munka- 
t6rvenykBnyv elsd tervezeteire, 
ahol csak azt a stakszervezetet 
akartak reprezentativnak tekin- 
teni, amely az iizemi tanacs- 
valasztasokon a szavazatok 
t6bb mint lo%-& megszetzi. Az 
6rdekegyeztetes folyamataban 
komoly konfliktushetyzet hllt 
volna eld, ha a vaslitnal 
mOkBdd szakszervezetek kdziil 
a legerdsebb erdekv6delmi cso- 
portot a tiirveny elldkte volna a 
targyal6asztalt61. Ezert volt 
fontos, hogy bekeriiljon a tdr- 
veny szaveg6be az a biztositek, 
hogy a Mozdonyvezetdk Szak- 
szervezete mindenkeppen rep- 
rezentativ, ha az adott munka- 
vallal6i kiirben szerepldk tobb 
mint kbtharmadht tomariti. 
Ez a pr6balkozAsunk vegill is 
sikerrel jart. A tdrtenethez azon- 
ban az is houa tartozik, hogy 
az iizemi tanacsvalasztasokon 
a MOSZ tamogatottsaga mindig 
10% felett volt, 6s valasztttsrol 
vhlasztasra novekedett. Ezert 
szoktam azt mondani, hogy a 
vaslitnSll egyetlen olyan szak- 
szervezet van, amelyik kettds 
reprezentativitassal rendelke- 
zik, 6s ez a MOSZ. 
A jelenlegi helyzetrdl a k6vet- 
kezdket tudom mondani. 
Az 1998-as valasztasok utan 
hatdomra kerillt konzervativ, 
jobboldali kormany alapjaiban 
kerddjelezte meg az erdekve- 
delem tArsadalmi funkciojat. K6t 

eve mar, hogy nern hajlandd thr- 
sadalmi partnerkent kezelni 
ezeket a tdmorijleseket. 
Ami ebbdl kavetkezik, az az, 
hogy a tartdsan illlami tulajdon- 
ban marad6 cegeknel - igy a 
MAV Rt-nel is - nagyon erds 
mintttnak szamit ez a kormhny- 
zati magatartas. Sipos lstvan 
korabbi vezerigazgat6 - aki saj- 
nalatos m6don 1999 januar- 
jaban elhalalozott - ellent tudott 
allni ennek a kisertbsnek. A 
MAV ~ t .  jelenlegi vezetese 
melypontra juttatta az 4 rdek- 
egyeztetes intezmenyet, mert 
azt hiszi, hogy igy teljesit jo1 a 
hatalom fele. Azt, hogy teved- 
tek, talhn mar iden tavasszal es 
lehet hogy valamelyik borus 
reggelen a borotvalkoz6 tilkdr 
eldtt mar maguknak is bevallot- 
tak, de valtoztatni vagy nern 
tudnak, vagy nern akarnak, 
vagy nern hagyjak nekik. 
Megsziilettek ugyan a megal- 
lapodasok februar 22-en, de 
kialakult az a tart6s hideghabo- 
nl, amely rossz a munkav~llal6k- 
nak, 4s hatranyos a  MA^/ Rt-nek. 
Kiilondsen a fuvarpiacon. A 
mozdonyvezetdk az elmult 10 
evben bizonyitottak helytallasi 
kepessegiiket, az egymas idnt 
6tzett felel6ssegiiket. 
Az elmlilt thrgyalasi iddszak 
sztrAjk6rhi ism& azt igazolt*, 
hogy kisebb nagyobb segftse- 
gek mellett, dontden csak ma- 
gukra szhmithatnak. 
Nehez iddszak eldtt allunk, 
hiszen alig hogy befejezddtek a 
tagdijfizetes athllitaslmak mun- 
kaatai, kozeledik az dsz, meg- 
annyi problem~val, megannyi 
feladattal, megannyi vitaval. A 
mozdonyvezetd kollegak az 
elmult 10 evben megtapasztal- 

hatttlk az Bsszefoghs 6rtelmet 
6s erejet. A vasut AtdakitStsa, 
az integrhcios folyamatok uj, 
meg Ijj kihivasokat jelentenek 
mindannyiunknak, melyeknek 
csak akkor tudunk megfelelni, 
ha megmarad az dsszefogiis, a 
szakertelem 0s az egyseg. 

Tiszfelt 
~ n n e p i  Kiildiittkazgyi716s! 

Utolag is elnezbst kerek, hogy 
kicsit szakmaira sikeredett a 
megemlekezes egy resze. 
unnepsbgiink magasztossaga 
6s az alapit6 tagok egyilttlete 
dgy gondolom mindenkiben j61- 
es6 &zest vhlt ki a teremben. 
Azzal egyiltt is, hogy fel szem- 
me1 mar a kavetkezd iddszak 
targyalasaira figyelunk. Az el- 
mult 10 ev kijzds rendezvenyei, 
a balok, a kupaddntak, az alkal- 
mi bsszej6vetelek mindig 
ugyanazt iizentek: j6 egyott. Ha 
elmegy az ember egy fej- 
palyaudvaron, 6s meglatja vala- 
melyik mozdony ablakan a 
Mozdonyvezetdk Szakszerve- 
zetenek jelkepet, matricajht, 
akkor akhrmilyen nagy dolgok is 
foglalkoztatjak, megiscsak 6XI 
a lelke. 
~sezessegeben ezzel a par 
gondolattal kivhntam megem- 
lekezni az elmlSlt 10 evr61, mely 
unalmasnak egyaltalan nern 
volt mondhat6. 
Itt 6s most kiiszonom meg min- 
den tagtarsunk, minden tiszt- 
segviseldnk aldozatos munki- 
jat, hit&, kitartasht, tarnogate 
sat, mert ezek nelkiil nern iilne 
az ember t~rgyal6asztalhoz. 
Bp., 2000. szeptember 15. 

Dr. Rorsik J6nos 
(KiiIdottk6zgyi7IBsi kepriport 

a 8-9. oidalon) 



a Harom6ves megallapodas idaaranyos teljesit6s6r61 
(re'szletek a MA V Rt-nek a'tadott anyagbdl) . 

2000 februdr 22-611 a ~ozddnyvezetbk Szakszervezete, 
valamint a thrs reprezentativ szakszervezetek hltal 
szervmett, 329 orhig tart6 hltaliinos vasdti sztrhjk ered- 
mknyekbppen, meghllapbdbokkal hit a vasht tiirtC- 
net6nek leghosszabb munkaugyi konfliktusa. A meghl- 
lapodhok az akkori koriilmknyek figyelembev6telCvel 
magukban hordoztdc a vasutas munkavhllaldk stabil bk- 
6s foglalkoztathi helyzet6nek ig6retCt 6s a munkaiigyi 
kapcsolatok rendez6s6nek lehetoseg6t. 
A meghllapotihok hiirom, egymhtbl fiiggetlen egys6get 
kkpeznek, ezek fontossiigi sorrend n6lkiil a kovetkezok: 
- Hkom6ves rneghllqmdh, 
- Kollelctiv Szenodb, 
- 2000. Bvi ineghllapodhsok (1-6-ig). 
A fenti megillapodhsok onhllban, teljes jog6vknyessBg- 
gel birnak. Valamelyik CrvCnyess6gCnek esetleges a vo- 
natkozb jogszabhlyok szerinti megszilnhe, illetve meg- 
sziintetCse nem von maga utbn bhrmely mhikra vonatko- 
zb kovetkezm6nyt.s 

1. A meg4llapodAs ckljait a felek a bevezetoben az 
alaibbiak szerint hathrozfsik meg: 
- a vasutas munkavhllalbk foglalkoztathi biztonshghnak, 
d l j  bvedelmi helyzetbnek, munkakoriilm6nyeinek jauith- 
sa, 
- s rendezett, 6s az Eurbpai Unib normiinak is megfelelb 
munkaiigyi hpcsoladok kialakit5sa. 
A inunkhltatb oldalhn felmeriilt okok miatt (pl. a sze- 
m6lyiigy thgyalisvezet6se stb.) az elmdlt idbszakban a 
cklrendszer elQCse felt5 vezetij tovbbbi megbllapodhok, 
intgzkedksek elmaradtak. 
a.) A mu&avhllaldk foglalkoztathi biztonshga nern erb- 
sodott, hiszen a foglalkoztatotti 1Ctszhm az elsir f6lbves 
adatok szerint 452 f6vel kevesebb, mint az 6v vCg6re ter- 
vezett. Ez nern a foglalkoztathi biztonsdg er6sodbs6t, 
hanem annak ellenkezojCt jelenti. (Az e pontban fogldtak 
a mozdonyvezetoket nern Crintik.) 
b.) A vasutas munkavhllalbk rehljtivedelmi helyzetbnek 
alakulha nern kedvezo, hisz a rehlkeresetiik nem, vagy 
alig niivekedett, 6s ez a ,,noveked6s" jelentiisen e l m d  a 
verseny szf6ra - KSH 4Ital megadott - Crtkkeitol. 
Kiilonosen aggasztd a kere8etnovekedks m6rt6k6nek 
indokolatlanul nagy szbrtsbga a vhllalaton beliii. 
c.) A mozdonyvezet6k munkakodlmCnyeinek elviselhe- 
tetleniil rossz szinvonala miatt 1997-t81 kezdbdoen 
6vente lneghllapodgst kotm a MOSZ a I ~ v  Rt-vel a 
vontatbjhrmiivek vezetbill&bnak korszeriIsitbCre vonat- 
kozb kiilon keretosszegek k6pzCsCrol6s a&. felhaszna- 
lbM1. A 2000. Cvre vonatkozban a Mbd Rt. menedzs- 
mentje ilyen meghllapodb kot6sCt61 indokolhs nhlkiil, 
mereven elzkkbzott. VblhetBen ennek a kovetkezmt5nye- 

k6nt is a vezet6hllh korszerCIsit6sek uteme megtort, a 
munkakoriilm6nyek nern javulnak. 
A GCpCszeti Szakigazgatbsdg hivatalos thjbkoztatba sze- 
rint - @nziigyi okok miatt - e tkgyban komdly elmaradh- 
suk van. A mai hllapot szerint a MAV Rt mCg az 1999 
&re vhllalt korszeriisit6si kotelezettskgeinek seln tett 
eleget (K6806/3/1999. sz. megillapo&). 
d.) A munkaiigyi kapcsolatokrbl hltalbban elmondhat6, 
hogy nern javultak, hanem romlottak, mAra tulajdonkkp- 
pen a helyt&llb kifejezes az, hogy nincsenek. 

2. IT. fejezet: a d~ Rt-n61 foglalkoztatott munkav41- 
la16k brutt6 ktlagkeresetbek slakulka. 
A m u ~ t a t d  2000. januhr hbban 6 + 2,5%-os htlagbCr- 
fejlesztkst valbsitott meg. 
Az I-VI. havi adatok alapjhn a szakszolghlatoknhl az 
htIagbQ emelked6sCnek mCrtkke 6% (g6pCszeti Szakigaz- 
gatbshg) 6s 73,4% (Phlyavasdti KBzponti Irodhk) k6zM 
szbraik. 
Ilyen nagysm eltCrCsek a a v  Rt-n beliil nern indokol- 
talc, 6rthetetlenek, 6s azt inutatj&, hogy a munkhltatb a 
meghllapodhok tartalmitbl eltbroen befolyholja (emeli) 
egyes inunkavhllalbi csoportok - jelesul a vezetoknek 
nevezett, 6s egyes adminisztrativ munkakort ellhtb mun- 
kavdlalbk - beret. 

A 200 1. januh 1 -to1 bevezetendb lij bkrrendszerrel kap- 
csolatos szak&rtiji egyeztetbsek eddig nern vezettek ered- 
mCnyre. 
Ennek okai tobbek kozott a kovetkeztik: 
- A MAv Rt. a szak6rtBi egyeztetCsektb1 figgetleniil 
lijabb 6s djabb vhltoztathokat ,,dolgoz be" a tervezetekbe 
(az htadott 5 db tervezet nimnyisCge onmaghban nem 
erhy, Bs nem pbtolja a minodget). 
- A & Rt. jelenlegi dk6pzel6sei nern felelnek meg 
annak a megirllapodhsban ragzitett munkatatbi-munka- 
vhllalbi kozos cClnak, ho$gy ,,a szakmunkh, az utazb va- 
lamint a meghathozb g6p6szeti 6s phlyavashti munka- 
korok relativ besorolhsi helyzetbnek javulnia kell". 
- A munktiltatbi jogkargyakorlbkat a I&v Rt. ~dcknye- 
sen ki kivhja vonni a bkondszer hatdlya albi. 
- A szubjektiv differencihlhi lehetbsbgeknek korlhtlan 
teret enged a tervezet. 
- A berrendszer nem teremt egzakt kapcsolatot onmaga 6s 
a tbnylegesen meghllapitott alapberek kozott. 

3. 111. fej-ezet: egyezteth a MAV Rt. Btalakitslshnak 
m6dj41-61 Cs iitemezbkriil, a munkavBllalbkat 6rinto 
kbrdbek tkmakoreiben. 
A d~ Rt, menedzsmentje a nyilvhnosshg fel6 hangs6- 
lyozza, hogy sziiks6g van a szakszervezetekkel valb kon- 



.d&st az eltelt hat hdnap alatt kCt uben kellett volna 

- az 1. sz. mellkkletet, a 2611 996. (VIII. 28.) NM. sz. ren- 

'Sz&4jyzrct - egy mndiLt kivbtel6vel - 

A munkaiigyi kapcsolatok soha nem tapasztalt mklypont- 

h;irom6ves megbllapodbban kivfinatosnak tartott, a prob- 
ldmhkat tiirgyalhos hton, kollektiv megbllapodbsokkal 
megoldb Brdekegyeztetks nincs. 
A munkiiltatb sorozatosan sBrti az Mt. 22. §-tit, mivel h6- 
napokon keresztiil megtagadja, illetve halogatja a szak- 
szervezetek t&j6koztatbsht, tobbek kozott: 

k, keresetek alakulkbak statisztikai adatsorair61, 

az drintettek l k t s ~ r n ~ 6 1  6s a felhasmilt bktiitnegrbl. 
A menedzs~nent elzkk6zik a reprezentativ szakszerveze- 

megtartha mellett. $ A fenti tbnyeket a teljesdg ig6nye nBlkiil, annak 6rdek6- 
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A Kozlekeddsi Bs Vkugyi Miniszt6rium d vatosan 
fogalmazva is elkkpeszto" t&rvknymddasitdsrc31 
k&rte szakszervezetiink velemkny8t. Az el6ter- 
jesztds nem kevesebbet ckloz meg, mint azt, 
hogy orszdgos vasdti torzshdldzatot fog lktre- 
hozni a kozlekedesi miniszter, onalld dontdsi jog- 
kurben, melynek kovetkeztkben a mellBkvonalak 
sorsa teljesen kiszdmithatatlannd vrilik. 
A javaslat mdsik iranya, hogy ezt a torzshaldza- 
tot igdnybe vehetik a kiilfbldi vasutak, megfele- 
lo" dg ellenkben. 
Az aldbbiakban kozoljik a minisztBrium fel6 
megkiild6tt dll4spontunkat a jelzett torvkn ymd- 
dosifdsrdl. 

Dr. Borsik J. 

Magyar Kozt$irsasBg 
KGalekad4si 6s Viziigyi Miniszt4rium 
Tombor SBndor Qr 
k6zigazgatsisi allamtitkdr 
~QszBre 
Jogl Fdosztiily Qtjan 
Fax: 351 -035)8 

Tisztelt Allamtitkdr Or! 
,A 005895/58/2000. szdmmal jelzett, Dr. mil- 
ler Prlter fdcsoportfBnok illtal rnagkijldtitt level- 
re, az 1993. evi XCV. torveny mddositas~nak 
tervezet8ro"l az alabbi Bszreveteleket tesszuk. 
1. A tervezet alapveteen kivanja mddositani a 
v m t r a  vonatkoz6 hatalyos t o r ~ r l n @ ~  nem sza- 
molwa annak talrsada)ni, pqlitikai, dss6gi 6s 
mrn u to lM  sorban a munkav6ilal'G g . + gyabrolt  
kat&aival. Ewn tulmenben, s+zalvnd szempon- 
tok alapjbn sern tartjuk megfelef6 szinvonald 
javadatnak, amit indirekt mddan-az is igazol, 
holgy az el6teflaszt6 is proviz6riku$ megoldds-- 
nak tartja, hiszen egy kesbbMF lij vasljti t@rvQny 
rnhgal kotbsa~ak szuks6gess6g4t hangst3iyozza 
a2 6LtaUnos ipdokol8s. 
A rnccjdosft6si tewezet e~~entmond a I&kosshg 
&rdek&ben, de aa eurdljai integrbcids folyamat 
tbrgyat6sai &r$n kialakult elvBdsoknak is. igy 
nern 811 mbdunkban tilrnogatni a tsrvezetet, a 
vasittas munkavdllal6kra gyakoiolt negarfv 
hatdisal rniatt' &dig el is u t ~ i r j o k .  

2. Az 4tfog6 vasuti reform mogul hianyzik a tar. 
sadalmi, a torvenyhozdi es a kolts6gvet6si €6- 
rnogatds. A szervezeti AtalakCtas bitonyos ele- 
rnei folyamatban vannak, de ezt aligha lehet 
vas6ti reformnak nevezni. Nem is beszelve a 
leginkabb Brintitt MAV Rt. vezetoi, vezetesi bi- 
zonytafans6gairBl. 
3. A GYSW mRt.*d~ntese ismert. Nem valaszt- 
ja kultin a giiiyavasutat a vallal k0Zd vas6tP61, 
csak a szbmvitsrlS sz6tvalasntast tartj6k elfo- 
gadhatonak. A szetv8laszt8s az eurdpai orszd- 
gok vasutjainal ellentmorfd6sos eredmenyt 
hosott. 
4. MBs tekintetben az orszdgos vasdti torzs- 
hdldzat kialakitssa nem mas, mint az allami 
felelBsseg 4s tehervallalas drhmai beszgkltese. 
(A t e w z e t  2. S (2) bek. utalilsa jogilag is Brtel- 
metlen.) A beszfikitBs bizonytalanna teszi az or- 
sz6gos vasliti tfirzshaldzaton kivulre keru16 melr 
lekvonalak sorssit, azok kornyezetet, az ot t  fog- 
lalkoztatott munkav8llal6k megelheteset. A 
munkaerhpimra gyakorolt hat6st pedig pillanat- 
nyilag felm6rni sem lehet. 
Mhdezekb6l ki iv~tkezik, hogy nem lehet a 
rmindenkori kozlekedesi miniszter hataskorebe 
ultalni a .tii~zshaidzat kialakit6sat, mert ez tar- 
sadalmi hatilsai rniatt meghaladja kompeten- 
cii5jAt. 
5. A MAV Rt. vonalainak megnyitAsa, a vdllal- 
kozd vas6t IiberalizBlasat jelenti. Erre sem Ma- 
gyarorszag, sem a MAV Rt. nincs felk6szulve. 
Az integracids targyalasok soran felvetcdott, 
hogy amennyiben ez a liberalizhlas megtorte- 
nik, akar hdnapok alatt is ellehetetlenulhet a 
MAV Rt. vdllalkozdi szerepe. 
A targyalilsok egyes resztvevoinek BIIAspontja 
szerint m6g az sem kizart, hogy a csatlakozhs 
id6pon.tj6tdI szdmitottan is ntShany Bvig vedeni 
lesz celszeru" a MAV Rt-t a liberaliz6l6s nem 
kivant hat8sait61. 
6. A t6rv6nytervezet zBr6 rendelkezeseit nern 
ismerjiik, ami ntftlkulozhetetlen elem minden 
mtidrzsitdsnhl. 



DISZKRIMINACIO? 
Dr. Bajnai G6bor l ir  
szerndlyiigyi vez6rigazgat6-helyettea 
reszdre 

MAV ~ t .  
~ e z b r i ~ a z ~ a t t 6 s ~ ~ a  

Tisztelt Vez&r&azgatb-helyettes or! 
Az elrnljlt iddszakban az dtkBpz6s mozdonyvezetdi tanfolyamokon tobb kollBgdnk rnegszerezte a 
mdsodik szakvizsgdjdt. 
A fd-mozdonyvezetdi besoroldson tdl a volt bdrtarifdnak megfelel6 Bs ezzel egyutt jdr6 alapbBremelBs- 
ben viszont nern r6szesultek. Amikor a GBpBszeti Szakigasgatbsdg fel8 ezt a problBmdt jeleztuk, 
kozoltek, hogy ennek megolddshra a gbpdszeti f6nok uraknak van lehetds&guk, akik ezzel egyontetcen 
nem Bltek. Ugyanakkor BrtesQlBseink szerint a M ~ V  tisztkBpz6t elvbgzett munkavdllaldk esetBben 
azonnali hathllyal - mintha Blne a bertarifa tdbldzat - az eldresorolds megtortdnt. Azon munkavdllal6k1 
akik olyan plusz v6gzettsBget szereznek, amely munkav6gz6suk sordn hasznosfthatd ill. tBnylegesen is 
hasznosul, azokndl elvdrhat6, hogy a jovedelrniik is ezzel pdrhuzamosan novekedjen. Ez egybecseng az 
MAV Rt. torekvBseivel is. 
KBrjuk az Btkeps6s tanfolyamot elvBgz6 mazdonyvezet6k esetBben is tegyen kozponti IepBseket abba 
az irhnyba, hogy a mhsodik szakvizsgdjukat rnegszerzdk is a volt bertarifa szerinti eldl6ptett5sben 
rBszesiiljenek. 
Budapest, 2000. szeptember 8. 

77szteletYel: 
Kiss L Bsr/d 

elnak 

Mozdonyvezet6k Szakszervezete 
Kiss L6sz16 irr iLix 

elnok - 2-(fi 

ab&& 7, 

Budapest ,I< 

Tisztelt Elnok dr! 
A kozelmdltban hozzdm inthzett beadvdnydban azt kifogAsolta, hogy a mdsodik szakvizsgeSjukat idBn 
megszerzett mozdonyvezetltk megkaptdk ugyan f6-rnozdonyvezetdli besorol8sukat, 6m az ezzel 15gy- 
mond ,,j&r6" alapbdr-emeldsben nem r6szesultek. 
A beadvdnyban utal arra, hogy a problBm6val mdr megkereste a GBp6szeti Sz~lkigazgat6shgot is, de dk 
az esetleges alapbdr-emelBst a g6pBszeti fdnoksBgek kompetenciAj6ba tartozdnak mi?6sftettkk. 

, A konkr6t panasz vizsgdlatakor megdllapltottam, hogy a GBpdszeti ~zakid~lrzfgat6s6~ 6ltal adott vdlasz 
megfelelb, rnivel a K-3325/2000. sz. kontrolling utasCtBs szerint: "...bdrrnely m6s ok miatt szuks6gessB 
vd16 I j j  munkakorbe sorolds esetBn a szemklyi alapbBr megdllapltdsakor a kordbbi Bvekben 6rvBnyes 
bkrrendszer alapjdn kialakult b6rarinyokat celszerd figyelembe venni a rendelkezhsre 6116 bbrterven 
belul." A fdnoksdgi hathskorben adott alapb4remelBsekre a hivatkozott utasltds szerint b4rkorrekci6 
sem jir, hanern ennek b8righnyBt a gazd6lkad6 egysbgnek kell kigazdfilkodnia, 
Mivel teh6t az alapberek rneghllapft6sa az ond116an gazddlkodd f l inbk8gek hatdskijra 6s egyben 
gazdhlkod6si felel6ssBg% ez ezzel a stzitusszal jdr6 dbntesi lehetBs6get nern csorbfthatom Bltalhnos 
drvBnyi3, a thrgyban kiadott kSzponti rendelkezdssel. 
Budapest, 2000. szeptembe? 22. 

Dr. Bajnai Ghbor 



Az olvas6 el6 tbrt tiirttnet a ktpzelet szG1ottje. A leirtakban 
szereplo szinhely Cs szemtlyek csak a papirra veto gondo- 
lataiban ltteznek. 
A hajnali napsughr egy botorMl6 emberre veti tekintetkt. 
Nehtz thkajbt hlmos tekintettel cipelo Egon, - mint mhr azt 
teszi tvtizedek 6ta - szolghlatba siet. A rovid piheno, a 
gyotro meleg, s az elmillt kinz6 szolghlat megtijrte Egont. 
Tegnap a tikkaszt6 hostgben, a vidtki nagyvaros t s  a 
fiviros kozott tovhbbitotta az utasokkal teli IC vonat- 
phokat, a V49-194. psz. mozdonnyal. A rekkend hdstg Q a 
mozdony irt6zatos zaja Egont teljesen osszetorte. A 
vezetBhlldson uralkod6 sivatagi klimht a nyitott ablakok Cs 
ajt6k pr6bhlthk elviselhetdbbt tenni. Egon szomoriian 
hllapitotta meg, hogy a nyhi forr6slg enyhittstre szolghl6 
ventillhtorok csak az irodhkig jutottak el. A tobb' mint 11 
61% szolghlat datt a mozdony Tilsiiketito zaja tette pr6bira 
Egon tor6kkpesstgtt. A kin26 fejfljhssal kiiszkodo moz- 
donyvezeto ekkor dontotte el, hogy esemCnykonyvileg 
jelenti a vontat6jhi i  egtszstg Erosft6 zajszintjtt. A gon- 
dolat nChhny sorban jelenttssk fonnhl6dott. A mozdony 
reszortosa szhlkas be~ ive l ,  kiriv6 piros szinnel csak ennyit 
irt a jelentts mellt: ,,Tudomhul vettem", alhhhs. 
Az elmiilt szolghlathn merenga kolltgank ekkor &t a vako- 
latht rkg6ta hullat6, sz&, hporodott szagi~ ,,kopkodobe". A 
selejteztstrt kihlt6 butorokon szolghlatukat kezdo t s  befe- 
jeza kolltghk pr6bhltak meg osztozni, de mind hihba. A 
kolcsonos koszonttsek uthn Egon az tjszakai szolghlat Qtal 
meeigyotort felvigyk6nhl jelentkezett, aki ezt elha16 hith- 
sok kozepette vette tudomhsul. Bizonytalan mozdulatokkal 
htadta Egonnak ,,kenyCrjeggyel" feltro menetigazolvhnyht, 
melyen szomyii szim tiindokolt a mozdony pBlyaszlma 
rovatban. V49-194. A s z h o k  lhtthn Egon fejCben a fhjda- 
lom gorcsosen szorito trzCse terebtlyesedett sztt, s csak 
ennyit sz6lt: Nem viszem ki azt a mozdonyt, keress mhsikat. 
A felvigyhz6 eddig sziikre nyil6 szeme kikerekedett, s arch- 
nak fak6 tekintettt halvhny pir vhltotta fel. Ne sz..kodj, ez 
van nincs mhsik gtp. Egon tomoren vhlaszolt: akkor nern 
megy el a vonat. A rovid szbvilthsra, az eddig khvtjukat 
kevergeto mozdonyvezetak is felfigyeltek, s az +pen sza- 
lagjht haj togat6 kolltga bajsza alatt csak ennyit mormogott : 
igaza van, azon a gtpen megsiiietiil az ember Az eddigi 

monoton morajt lassan felvhltotta az Egont thmogat6 meg- 
nyilvanulisok sora. ,,Vtgre van valaki, aki rneg meri tenni, 
hogy azt a zajgenerhtort nern viszi ki. Igaza van, majd ha 
nern megy el a vonat, akkor vtgre a tudomlsul vttelen ti11 
talin, tesznek is valamit." A felvigyiiz6 izgatott keresgklts- 
be kezdett, hiszen vCszesen kozeledett a kijhhs idapontja. A 
helyzet megoldasat mkik mozdonyvezeto veztnyltstvel 
kivhnta megoldani, fklre ttve Kollektiv Szerzodkst, Helyi 
Fiiggeltket, Szakhgi Fuggeltket. 
Ez ideig a kiipkoda sarkhban meghi1z6d6 Tihamtr, aki szin- 
ttn mozdonyvezeto ekszer  csak megsz6lalt: ,,Nines ben- 
netek lojaliths a M ~ V  Gint? Nincs jobb mozdonya a MAV- 
nak, a vonatnak pedig mennie kell." Pillanatra siri csend iilt 
a ntgy fa1 kozt, melyet egy mhhik hang szakitott meg. 
A zajos gCpek miatt a hallhsom romlik, az orvos eztrt levesz 
az utazhb61, t s  Cn mtgis legyek lojhlis? Az indul6 parks 
vitht a felvigyhz6 szakitotta meg azzal, hogy odaltpett 
Tihamtrhoz, s megktrdezte: ,,Kiviszed a gtpet? Tudod, elin- 
tkztem a rnGltkori pihenodet, Cs amikor ktstkl szolgLilatb61, 
akkor sem csinhltam iigyet a dologb61." Tihamtr lesutott 
szemrnel, apr6 fejb6linthsal adata a felvigyhz6 tudomhshra, 
hogy kijhr a mozdonnyal. A kolltg&, koztiik Egon is, 
megdobbenbsel vettkk tudomhsul a torttnteket Tihamtr a 
mozdony kulcsaval, vadul vibrhl6 szemphrok kistrettben 
kisietett a mozdonyra Egon maghba roskadva leult a 
vhrakoz6 egyik rozoga sztktre, s azon gondolkodott, hogy a 
nthhny perc mi~lva megtrkezo - ami~gy a MV felt lojhlis 
reszortos, hogy fogadja a torttnteket. Ugrik a forda, torhh-a 
hadjirat szenvedd alanyhvh vhlik, s val6sziniileg az 
elkavetkezendakben ,,ki116n figyelembe" rtszesiil. A kollt- 
gak hihba adtak neki igazat, hihba ntztek fel rb, hogy vtgre 
valaki, aki a maga lehetostgeihez ktpest megpr6ba1 lkpni 
nern csak sajht, hanem mhsok trdektben is. 
A vhrakoz6 helyistgben mtg sokhig tartott a hajnali eset 
elemzise. A besztlgettst egy indul6 vonat zakatolasa szaki- 
totta ftlbe. A p6khh16s ablakon 5t a V49-194 psz. mozdony 
pillantotkik meg a mozdonyvezet6k, mely tppen hi~zott 
kifelt az hllomasb61. 
Lesz igy valtoziis? 
Amig Tihamtmk vannak, addig ketlem! 

K. L. 

A MAV Rt. munkavallal6inak besorolasi 6s alapberrendszere 
(tervezet) 

a kopenyek 6s azok forgatasa, vagy bosszf vcigy Charles Bronson ndlkul 
SilriisMnek az esem6nyek az ~j besorolhsi 6s alapberrend- 
szer k6riil. Ann61 is inkAbb Brthetd ez, mert a Hhrom6ves 
meghllapodL szerint 2000. szeptember 30-ig meg kellene 
hllapodni rda. A legut6bbi - 2000. szeptember 254 szak6rtdi 
egyeztetrben elhangzottak nem kev6s tanuldggal szolgalnak 
a mozdonyvezetdk srfimhra. Olvasdtok tehht figyetmesen! 
Mhdny elddny- 
A besorolbi 6s alapb6rrendszer, az 1992-es bevezet6se 
6ta, vithk 6s 6sszetGz6sek thrgya volt A thrsszaksze~vezetek 

folyamatos 6s ndvekvd intenzit8sd m6dosltAsi igbnyei 6s a 
munkhltat6 szubjektiv differencihlhsi szhnd6kai 1997-re oda 
vezettek, hogy nern halogathattuk tovhbb egy lij besordhsi 
6s alapb6rrendszer kidolgoz8s&t. TermBszetesen egy kiila- 
kult b6rstrukturht megvhltoztatni, nern egyszeril feladat, 
WIBnbsen, ha a r6sztvevdk tBbbsBg6t a szakmai (humhn 
erdforrhs menedzsment) 6rvek hidegen hagyjhk, 6s 
kizhr6lag plusz bhrigbnyeiket akarjhk a besorolasi 6s alap- 
bhrrendszer reforrnjhnak szinfala mdgbtt 6rvBnyesiteni. A 



tArsszakszervezetek, de nBha a munUltat6 tArgyallsi maga- 
tattAsa is tdbbszlk em ~ ~ I t  A dltobaths nehBzs6ge 
maghval hozta, hogy id6szakr61 idbszakra, Bvrdl Bvre halo- 
gawk a rendszer bevezet6sBt, hLz az &Ihspontok meg- 
merevedtek, a konw-nzuape&g tavoEinak tCirit. 
MBg 1998/99 fordul6jAn is inbbb hatoyban tartottuk a rBgi 
besorolhsi 6s alapB6rrendszeR m id  vAllaljuk annak 
megsrCines6t;pedig az 1999. bvre vonatloozd WrfejlesdBsi 
megallapodhs sor& dapjaiban t6rtZlnk el att61. Az 
199912000. bvi M@rgyalhkon mar es6ly sem volt az 
1999. december 31-Bn hakily bt veszl6 besorolasi 6s alap- 
berrendszer meghosszabbltfistira. A munkAltat6 ett6l a dif- 
ferendhlt bbtmelBs mia# elzW6mtt, 6s eezt az hll&spontjAt 
Leginkhbb 6s leghangosabban a Vasutasok Szakszervezete 
osztotta. 
Az lij besorolasi Bs alapb6rrendszer. 
Egy lijdgcikk, vagy elemzBs k6zepen nern szoktak bssze-. 
gemi. en m&is rnegtwzem. Mi& 1998 nyaran a besosdssi 
6s abpb6rrendszer a mozdonyvezetdk szhmara elfogadhat6 
volt, addig 2000. szeptemberbre teljes eg4szBben alfogad- 
hatatlann4 vat. Az id6 eldrehala~val neb a mi 6ltiispon- 
tunk, hanem a tervezet tafialw \r$lbzoH. Vajon mibrt? W r t  
talh, mert a VSZ, VDSZSZ ,,WzedoI~~zott" a szakhgi 
vezet6kke1, ellenlink? Esetleg a mwk8ltat6 nern tudta a 
februtiri esemBnyeket mind a ma1 napig feldolgozni? Erre a 
k&dBsre mBg viwat6rek. 
TBny, hogy jeisnkg a rnozdmyvezetbk tervezett besorogsa 
relatlve rornlott. TeMt a vasutas munkavAllal6k egBszBhez 
viszonyftott helyzete a hat&ly&t vesztatt alapb6rrendszerhez 
kBpest rosszabb. Pedig az Gj alapb6rrendszerre vonatbz6 
K-6806/6/1998. sz. 1999. 01.044n lcePt kollektk megAllapo- 
d8s szerint a azakmunWs, az utaz6,valamint a meghataroz6 
gBpeszeti, 6s p&lyavasm munkakdr6k relath besorolasi 
helyzethnek javulnia kell ...' Elgondglkodtat6, hogy ez a mos- 
tani Olapot szerint, csak az utazdm 6s elsdsorban a vontathi 
utaz6kra nern teljesijl. A mozdonyvezetd az lij tervezetben - a 
11. fizet6si osrttilyban wan munkak6rbkkel szerepel egyli2t, 
mint az anyag- Bs ruhaelleMr, jdvedelem elszAmolhi ellendr, 
konyhavezettd, leltAroz6, mGszaki el6ad6, p$nzCigyi el6ad6, 
sz4llitm&ny&si ddad6, dmadd6 Bs/vagp brup$nzt&os, 
szBmviteli el6ad6, szemBlyilgyi el&d6, szocihlpolitikai el6ad6, 
tArsadalombiztosithsi eI&d6 stb. 
Ezek a munkakdrdk mir  az allami iskolai vBgzettsBg, az Ma- 
mi szakkBpesltBs, a vasliti szakkBpesitBs tekintetbben sem 
Brik el a mozdonyvezetdi munkakdrrel szemben thmasztott 
kdvetelmhnyeket (bretts8gi, vasipari szalana, kBt mntatasi 
nemre Brvbnyes mozdonyveret6i vizsga), nem besz6lve a 
munkak6nilmBnyekrdl a munka nehkdgi  fok6r61, a felelds- 
s6grdl. a szakma vasuti hlerarchiaban betdRdtt hely6rd1, 6s a 
munkakar alapvetd jellernz6j6r61, and, hogy utaz6krbl van 
$26. A szak6rt6i ewertet6sen ezek a szakmai Bwek nem 
igazan ,,hatott8k" meg a tilrgyal6 feleket, pedig a fizethsi 
osztalyba sorolast mindezen jellemzdk alapjb kellett volna 
megtenni. 
A munkhltat6 kifejtette &ll&spontjAt, amely szerint a moz- 
donyvezetdket tulajdonkBppen m6g enna is alacsonyabb 
fizet6si osztalyba kellene sordni, ugy hogy a ,tizenegyeshff 
is kds-zdnettel tartozunk. A Vasutasok Szakszervezete fel- 
hhborodptt el&edetlen~ilnk8n, 6s elmagyar6izta, hogy 
eddig jogmutatIan eldny6kst Blveztiink, vem tudom&ul, 
hogy most v6gre a helyilkre keriilnek a mozdonyvezetdk A 
VDSZSZ a konkrBt kBrdBsre - amely a mozdonyvezetdk fel- 
jebb sorolAs8ra vonatkorott - szhnddkosan megkerlllte a 

vdaszt. A szakBrtai egyeztetdaefi kicbrtilt, hogy a moz- 
donyvezetbk, tervezett rn6Mnytatan be'wrolhsa, valamint a 
besorolAsok ligy hltalhban, mindenki sdmhra elfogadhat6k, 
kiieve termketeen a M O Z E ~ ~ V ~ &  9za~ervezetBt. 
A besorolasokon ttil a rendszer szab~lyaz&Si rBsze, valamint 
maght az alapbBrt meghat&c~6 .szon6t8blau kiildn tAr- 
gyalPsokat ig6nyel. A szab6lywhsi rBsz problBmhi megis- 
merhetbk a .RBszletek a H4rombves megUlapodAs BrtBke- 
Ibe" c. c i w l .  
A ,szorz6tetbl&61s csak annyit, hogy ha a jelenlegi alapb6r- 
tdmeget - pr6babesorolAsok d t jh  rhosztjuk az uj tabla ter- 
vezetbre, akkor a legiddsebb mozdonyvezetdk hatOyos 
alapbere kb. 40.000 FVh6val magasabb, mint az lij tervezet 
szerinti, Bs a kezddknbl is kb. 10.000 FVh6 a differencia. 
Termhszetesen az alapmmket a munkAItat6 nem tudja egy- 
oldaluan csbkkenteni, de a MtomBms meg8llapadBst is 
figyelembe vBve a MAV Rt. 6s ezek szerint a thsmkmer- 
vezetek szhndbka szerint is, a mordonyveret6k az 
eiMvetkezend6 Bvek folyamdn mindhiddig kevesebb Mrfej- 
leszt8sben rbzesiiln6nek, amig a thnyleges alapberiiket el 
nern Bri az uj b w r o l h i  tenrezet szerinti alapberiik Ez 
hosszu iddre reAlMr-cs6ld<en&el fenyegeti a mozdony- 
vezetdk k6zks4g4t. 
Kdvetkeztetbsek Bs drsz6. 
A besorolhsi Bs alapberrendsser kialakit6shnak tdrtbnbeit 
figyelve nern csak az Idtszik, hogy a tarsszakszervezetek 
kdpeny6nek szfne 6s visszqa csereszabatos, 6s tehetetlen 
bosszhhgyukat a moZdonyvezetdk eddig el6rt pozrd6i ellen 
irfinyitjak, hanem az is, hogy milyen kdnnyen t~dnak~azonos 
hllhpontra jutni a munWtat6val, ha a MOSZ-r6l van sz6. 
A t&rgyal&sok kapcsan n6hhy kommersz filmalkot4s szlb 
genje is esziinkbe juthat A Hegylak6ban pl. .csak egy marad- 
hat"! A M/jV Rt-n6I 2000 v@&e a kbrdk at, bogy az az egy 
(MOSZ) megmarad-e? 
Tlil vagyunk a tagdfjlevonhs megtagadasbnak politikai 
boh6zathn, hm nem lehet k 6 t W n k  afdbl, hogy a !&V Rt. 
nem adja fel a MOSZ tdnkret&eMek szhd6k8t. ~n ide 
sorolom az lij besorolasi 4s alapberrendszer tervezetBt is. 
Nem az-e a &I, hogy a mozdonyvezetdket egy elfogad- 
hatatlan berbesordtlssal - ami semmissd t e n d  az elrpnult 10 
Bv keresetekben elbrt eredmbnyeit - saj&t szakszervezetiik 
ellen fordftsa (szdvetkezve a mhsik kBt reprezentatlv szak- 
szervezettel), 4s az egyetlen mBg .munkaharcra kbpes" 
szakszervezetet lejhrassa? Mitr vvfom a MV Rt. valamely 
kiadvhnyht. 
Ugyan mikor j8nnek a ,,febru&ri mozdonyvezetd fiuk" - i m w  
tdbbszdrdsen megjutalmama -, hogy koll6g$k, h8t igen, az 
elmlilt Bvekben tlilfizettek benniinket, igaza van a 
munMttat6nak, elBgedjZlnk meg (elBgedjetek meg1) keve- 
sebbel?! A m  buzdltalak benneteket kbrdeubtek meg tdliik 
a fentiek t0krBben is: MEG~RTE?! 
A Mozdonyvezetdk Szakszervezete csak olyan besorolasi 6s 
alapberrendszert fog elfogadni, amelyik a mozdonyvezetd 
munkakdrt annak tBnyleges 6rtBke sserint All@ a vasuti 
hierarchihba. A MAV Rt, utasfti5skBnt bevezethet bhnnilyen 
Bltala j6nak tartott besorol8si rendszert, annak azonban a 
munkaiigyi adathatmaron klvtll semmilyen jelent6s4ge nern 
bsz, hisz jelenleg az alapb6rek adottak, 2001 6s =-re a 
beremelbs m6dszere 6s m6rt6ke a Hdrombves meghllapo- 
dasban rbgzftett, utAna pedig.. .! 
Mi kBsldiiink! 
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A MOSZ 

Tobbert keideztC4 hogy midrt kell egy rij rtyonttatvh~~yt ki- 
tolierrri az iizemi baleseti k&&riidsi igdnyek be~rycijthsa 
sordrrr ? * 
A a v  Brtesito 26. szamhban megjelent a 73 12000. [MAV 
~ r t .  26.) SzeF-FMKF-IJI sz. Utasiths, arnely a Kollektiv 
SzerzlidGs 82. §-a alapjh, a munkhltat6t terhelo M M t k s i  
kotelezettstg teljesiteskt szabhlymZa 
A M.~v Rt. ugyanis 2000. mhjus 1. napjdval fm. felelosstg- 
biztositkt kotott az ATLASZ Biztositb Rt-vel, amelynek 
alapjin munkabaleset esetdn a MrigCnyt a biztosit6 birhlja el 
Az igdnybejelenta o munkahelyeken, a munkavCdelmi iigy- 
intdzondl van, amelyet munkabaleset eseth egy ,,felhivb 
khrigtny-bejelentttsre" c. nyomtatvinnyal egyiitt kap rneg a 
seriildst szenvedett dolgoz6, halhlos baleset esettn pedig az 
orokosok. 
A nyomtatvhnyhoz sziiksCges bizonylatoht a dolgozbnak, 
illetve az 6rokosoknek kell csatolni mhsolatban. (Ilyenek az 
orvosi dokumenthci6k, Halotti Anyakonyvi Kivonat, bal- 
eseti jegyzbkonyv, csalhdi kapcsolatokat igazol6 okirat. stb.) 
A munkavhllal6 rtsztre a kifizetksre csak akkor keriilhet sor, 
ha minden okiratot becsatolt, 6s a biztosito elbirhlta az 
igtnyt. Ettol szhmitott 15 napon beliil torttnik rneg a kifize- 
tds. 
KQem a kolleghkat, hogy minden orvosi iratot gondosan 
drizzenek meg, a balesettel kapcsolatban felmeriilt minden- 
nemii kolts&gi'&rdl kt  jenek szhmlht. 
Ha bdmilyen problbhjuk van, kdrem keressenek rneg tele- 
fonon, vagy szemtlyesen. 

Telefoonstrfmom: vasziti: 21-87, postai: 220-3822, 
mobil: 06-30-9567-291 

Dr. Vigaday IIdikc5 
jog6an~icsos 

Modosul 
a SegelyezCsi Szabalyzat 

A Mozdonyvezetok Szakszervezete OgyvivB Bi- 

zottsaga 2000. szeptember 20-i iilesCn thrgyalta a 

2000. mhrcius 7-Cn kiadott MOSZ Kozponti SegC- 

lyezCsi Szabhlyzathnak m6dositisit. 

A szabril'at 4. pontja az ahibbiak szerint mddosul: 
4. Abban az esetben, ha a tag rokkantsbgi nyugdijrit 

hatarozattal megallapitottak, 6s a munkhltatd ebb61 

az okbdl a nzunkaviszon,vrit megsziintette, szem6 

lyenkknt egy alkalon1mal50.000 Ft. 

Kitiintettdk 
a mozdonyvezetot 

JQlius 1 -jen Szegeden, a Kalvaria sugarljti 
ljtatjaroban egy tdrbk kamion a f6nysoromp6 
tilos jelz6se ellenere nem allt rneg es Btka- 
zott a B6kescsabara kdzlekedd szem6ly- 
vonattal. A baleset elkerOl6se 6s a kovet- 
kezmenyek csdkkentese 6rdekeben tett 
int&zked&sei elismeresek6nt a MAV Vez6r- 
igazgat6ja VEZE!RIGAZGAT~I DICSERET 
kituntetbsben r6szesftetb a baksetben sQ- 
lyosan megs6rtllt Vbcze b6k6scsa- 
bai mozdonyvezetejt. A kiihtet6st szeptem- 
ber 6-an a Bkkbscsabai GBpbszeti Fdnoks6- 
gen a MAV Vez6rigazgatoja neveben Szab6 
Gyula igazgato adta at Vincze J6zsefnek. A 
kitUntet6s atadasanal jelen volt Szilagyi 
Karoly Vontatasi fdndk 6s Barath Geza a 
MOSZ rnunkahelyi vezetd Ugyvivdje. 
Vincze J6zsef mozdonyvezetd a VEZER- 
IGAZGATOI DICSERET ~tv6tele utan a 
tartbntekre Igy emlekezik vissza: 
- Reggel 9 6rakor kezdtem a szolg8latot, 
elbszijr Gyulhra, majd onnan Szegedre 
tovabbitottam vonatot. Mivel hBtv6ge volt, 
igy Szegedrdl egy k6sdbbi vonattal indultam 
vissza. Szeged-rendez6 utan a k6rd6ses 
Qtatjar6hoz kdzeledve Iattam, hogy egy 
kamion kegyetlenul eralkodik felfele a 
talt6sre. Ez nem a11 rneg - villant at bennem, 
ez6rt gyorsan fekeztem 6s hatraugrottam a 
poggyaszt6rbe. F6 khatas ki sem alakul hatott 
mar is csattant minden. Olyan gyorsan 
tort6nt mindez, hogy az ajtot sem tudtam 
becsukni 6s megkapaszkodni sem tudtam. 
Tisztan eml6kszem, ahogy legurultunk a 
t6lt6s aljaba, mik6zben rdpkodtem a pogy- 
gyaszterben. Mikor rnegallt a motor mobil 
telefonon hivtam a mentbket, majd a tat- 
olt6kat, de velUk csak par szot tudtam 
beszblni, lemerult a k6szul6kem. V6gig 
eszm6letnel voltam, mindenre eml6kszem. 
Hogy most hogy 6rzem magam? 561 vagyok, 
gy6gyulok, a baleset nem viselt rneg 6s 
oktoberben mar Qjra szeretn6k mozdonyra 
ijlni. 

Gellert J6zsef 
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MI NEMCSAK A SINEKES T ~ R ~ D ~ ~ N K  ~ N N E L !  

Az U-Tours a MV Utasellat6 Rt. 
utazasi iroda ajhnlathb61: 

Minden gorogorszaigi apartmanra befizet6 
vasutas 10% kedvezmCnyben reszesiil! 

G Q R ~ G O R S Z ~ ~ G  egybni utazhssal: 
PARALIA, 100 m-re a tengerta 

2-3-4 f6s st6di6bjln: 6.500-16.000 Ft/f'd/lrBt 
4-5-6 f6s apartman: 6.500-13.000 FUfNhBt 

NEI PORI, kiimetleniil a tengerparton 
(vasht8llomhs 1 km-re!) 

2-3-4 fos stlidihban: 6.500-16.000 Ft/fii/hBt 
4-5-6 f6s apartman: 6.500-13.000 Ft/f6/hBt 

VASUTRS K ~ L ~ ) N K O C S I  
A M~)NCHEM S;(IRFESZTIVALRA! 

Szeptember 22-25. 
RkzvBteli dij: 11.900,- Ftff6 

Az Br tartalmazza: 1 kjszaka szhllhst 
fBlpanzi6s ellhthssal, fiilkedijat AcBc kocsiban, 

esoportkisBr'dt. 

NON3TOP M&'VCHENI 
S~~RFESZTIVAL! 

Saptember 15-17. 
Szeptember 29. - okt6ber 1. 
RBszvbteli dij: 3300,- FtIf6 

Az Br tartalmazza: fiikedijat Bc kocsiban, 
csoportkisC6t 

U-Tours: 1087 Budapest, Kerepesi cit 2-6. 
a Keleti pflyaudvar 13-as i s  6-0s 

vrigrinnyal szemben! 

Te&/Fax: 343-02 73, Tel. : 343-6463, 
Vis kti tel. : 23-1 9 

Honlap: www.utasellato.hu/utours 
E-mail: utours@utasel~ato.hu 

I 
MAV DEBRECENI JARMBJAVC~O KFT 

4034 DEBRECEN, FARAKTAR &T 67. 
Telefon: 36-521450-240 
Telefax: 36-52/31 4-725 

- sajht tulajdonir, tfilnyomhs n6lkilli 
foly6kony anyagok (hsvhnyolaj, ghzolaj, 

benzin Bs szhrrnazbkaik) 
&llitzMra alkalmas vasliti tarthlykocsijaink 

bBrbeac%shra, 

- ilyen tipusir tartidykoc~ik gyArt&shra, 
javit&s&fa, tovAbb6: 

- gWzhllit6 tarthlykocsik 

- vegyipari terrnBket (savat, lirgot) 
szh111t6 tarthlykocsik 

- Blelmiszer-ipari term6ket 
szhllit6 tarthlykocsik 

- nyitott 6s kiildnleges kialakithsir 
teherkocsik fut6 6s -KIvizsga 

javlthsi munanak elv@z6sbre, 

- mobil tarthlyok beM tkztiklsiira 
(khrosanyag elhelyez4ssel), 

- tarthlytest gyhrths 6s az euel6sszefijgg6 
munkhk, pl.: tarthlytest h6szigetel6s1 valamint 

- lakatos, hideg- 6s meleg-megmnrnk&lhsi 
tev6kenys6g (eszte~lyozhs, martis, 
gyalulhs, gBpi 6s kBzi tfizikovhcsolhs, 

sajtolhs, lemezdarabolhs stb.) v6gz6sbe. 

VARJUK S ~ V E S  ERDEKL~D~SUKET 
A FENTI C~MEN SZEMELYESEN 

VAGY TELEFAXON! . - . . - - - 



- - - - Y ' T C  '- -- --- . --- 
4 mlh ~ 3 7 % ~  

- - 
- A - ~@ffm&~&vW:n~ i, 

, ; - , -  A ". ' - 4 m v  m 
A teli t a r g y a l ~ v % r n v a I 6 b b  volt. hogy a MAV R t  vezet8se p/itikui kormanyzatl hat- 
terrel ellene vonwl a hkorrr reprezentativ szakszervezetnek, A MozdonyvezetBk Szakszervezete 
mind a targyal6asztalnbl, mind a sztrbjkokban meghataroz6 6s felelds sza,kszervezetk6nt 
viselkedett. Egy-egy sztrajk eset6n egyik-masik tdrsszakszervezettdl olyan ,tan6@sokatn kaptunk, 

hogy tiolytassuk a &6jkot, a bejelentwff lddn t l  is, elismerve enel a mozdonyvezetdi kar erejet e s  - t / i l  } 
kitart%lsat. 
Most szeptembert irunk, es nagyot fordult a v116g. A kijt t6rss~akSZe~632E?t k9pvls;elbl egy szak6rtTji 
egyestetitsen a nunkaltat6val egyiitt arra tettek kis@rletet, hogy v -n 

d 

beKlli b&ardnyak, ,,ter_m&szetese-nu p mozdonweze,t6k hL~t~aryy6rg 
Egyij#mdkbrJtSs? Nem, ez nem m, 

8 .  Dr. Borsik J. 

' . -5 , L.- -- . I ,  .. 1 ,, 1- lh,': . ,!L*i il :& .Eo~&& vw nem zijff,8? 

A Vasutas Onkkntes Kolcsonos kiegkszito - a piaci 6r felett ugymond ,,megvetetni4'? 
~nsegklyezii Penztar (nem keverendo ossze Mivel ismereteirn szerint az' onsegklyezo 
a Vasutas 0nkintes Kolcsonos kiegtszitii pknzthr vezetb testiilekiben (Igazgat6 Ta- 
Nyugdijptnzthal, valamint a Vasutas on- n k s ,  E'llmBrz6 I3 bottsiig) kizar6lag 
kkntes Kolcsoniis kiegeszito EgCszs6g- VDSZSZ tagok, il1"e- itisztsigvisel6k van- 
p6nztka1, a szerk. me@.) haza thjhr61 hrcsa nak, edton kCrem mSLr phzttirfag mozdony- 
hirek terjednek a vasutas munkaviillal6k vezeto kolltgaimat, prbbhljanak u t h a  j h i  
kozott. ~ n ,  aki t6bbedmagammal fontol- az igazsagnak, ha kell az erintett hatbshgok 
gatom a belkpkst az onsegklyezb ptnztarba, utjan is, nehogy a belepni szandkkozb moz- 
elbizonytalanodta~n. Igaz-e, hogy az onseg6 donyvezetok kellemetlen helyzetbe kerul- 
lyezo ptnztar mukodtsi alapjab61 (,,a pknz- jenek. . I - .- g - l ~  

<I!, ' . I , ; , , - , ,  
thtagok pCnzkb81") a VDSZSZ anyagilag , t p -  . T I  

bizonytalanna vhlt l~~iilitodestt finansziroz- , , t i ,  : 7nt C. . S z  A. 
z&? Igaz-e, hogy a VDSZSZ tobb honapja . . 

r ' %r)i5~t43 :t r ) f ~ ~ O Z ~ o n y V e Z e ~  
, , ; ,+i a *  .; > t w u s  

eladasra felkinhlt, 6s a piaco-n el nem kelt ~ P Z ~ V ,  szolgdlati hely 
ingatland€ & 6nseg6lye$6 p6nztArral akarja ,. , q  - . It,Lq a szerkeszt6sigben) 

Kiadja: Mozdonyvezettik Sznkszewezete. Szerkeszti a Szer- 
kesztabizottsig: Dr. B~rs ik  Jbnae iigykzetti alelnok, DZirnyei 
Szilbrd ter. itgyv., Velkei BCIa ter. tigyv. A szerkeszt6skg cime: 
1145 Bp., Bacskai uZca 11. Telefodfkx: 220-3822, 220-4561, 
221-2230, 221-4026. nzemi telefon: 01-16-62, 01-1 8-40, 01-19- 
%, 0 1-21-87. NTERNW b ~ : l l w w w . . e x t r a . b u / ~ .  

I E-mail: ~ s n n v ~ t a ~ t . ~  
KesziiIt a  TYRAS Kft. nyomdaiizemkben, 1202 Budapest, 
LMr u. 38. Tel./fax: 284-3550. Felelds vezetd: Andics LBsz16 
Gy&rtki s&m: 00.093 


