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A Mozdonyvezetfik Szakszerveze te
/998, 6ui tiirgyaliisi anyaga

Amlkor tagsegunk k€zhez kapja a ilozdonyvezeldf Lapla novem'
berlszamit,.mCr csak "percek' 

ydlasztanak elatl6l, hogy megkez'
d6dl6k a ilAv Rt.6s a szakszervezetek kozott a k0vetkqz6 6vre
vonilioio egyezked6s, amely rem6lhetden meg az 6v beielez€se
el6tt lezirul. Amikor ezek a sorok nyomddba kerulnek (0klober
22.6n) a tizenh6t vontatdsl f6n0ks69en tervezell tagcs0p0ni fofu.
mok k0z0l mdg n6gy hdtra van, Ez6rt nagy val6szin0sdggel Cllit'
hato, hogy a teryezen tergyaldsi poziclolnk tekintel6ben lonyeges
vdltozCs nem k0vetkezlk be, llletve a 16rumok tapaszlalalaialapien
november3-Cn az 0gyvlvd bizottslg, maid 6.Cn a k0ld0llk0zgy016s
fogalmazza meg a v6gleges 6s ponlos sz0veges anyag0t.

Mindezek alapj6n idoszer0, hogy f6 vonalaiban imm6ron a sz6les
nyilvinossAg e16tt foglaljuk 0ssze tagsAgunk, mozdonyvezetoink elv6'
risait az 1998-as 6v tekintet6ben.

L6nyeges momentum, hogy a j0v6 6vre vonatkoz6 tArgyalisok el6tt
iobb szinten pdrhuzamosan is folyhk e16k6szitf egyeztet6sek, amelyek
eredmdnyek6ppen tobb tontos m eg6llapodds sz(l letett.
A G€p6szetl Szakigazgal6sdgon :

. megszuletett a G6p6szeti Erdekegyeztetd TanAcs Ugyrendje,

. elfogadisra kerlilt az [j Szakigi F(igge16k,
' a szakigazgabsigon k0z0s sz6nd6k alapj6n olyan dokumentum'

tAr ker0lt kladdsra, amely tartalmazza valamennyi vontatAsi fo-
n0ks6g Helyi Filgge16k6t 6s Telepi Rendjdt,

. november h6napban megindul 72 f6vel k6t hnfolyamihelyszlnen
(Budapest, Debrecen) az 0j tematika alapjAn az a r6gen vdrt
m ozdo n yvezet6-kdpz6s, amely k6tvizsgis jogositvd nytad a je l0l-
tek kez6be,

. a szakmai szinvonaldlhhnos emeldse 6rdek6ben a jovdben a moz-
donyvezet6-k6pzdsbe csak olyan jelolbk kerUlhetnek, akik a szakmai

. k6pzetb6gUkmellett6rettsdgibizonyitvinnyalisrendelkeznek,
. jOvd 6v tavaszdn t0bb l6pcsdben jelentds ldtszim beiskol6zdsa

kezd6d ik m eg az Ailr6pz6s mozdonyvezeFi tanfolyamokra.
A Vasttl Erdekegyeztetd Tanicsban :

. Kollektiv SzenddOsbe kertilt a csopor
tos l6tsz6mle6plt6s esetdn kOvetend6
elj6risi szabily, amely az Uzemi Tan6-
csok jogositvAnyain hil rendezi a szak-
szervezetekel megilletd jogokal

. Kollektiv Szendd6s rendezi - el6ny0-
sebb anyagi kond'rci6kkal- a munkahe-
lyi balesetet szenvedett munkav6llal6k
anyagi kArt6ritds6l

. befejez6 tdrgyalAs el6tt dll a vontatdsi
utazdszemdlyzet "P" idej6re vonatkoz6
egys6ges, KSZ szintU 6rtelmez6se,

. megvdlhzott munkak6pess6gfi munka-
villal6k b6rkidoilfs6re vonatkozO sza-
bilyozds KSZ-be emel6se.

A lr0SZ n6gy f6 csoportba rendezi tirgyaldsi elk6pzel6seit:
1. Foglalkoztatds:
. a korlbbi ez irdnyti megillapodtrsok hatelyban larlesa,
. a hdldzatl szint0 kozponli  megelhpodesok priori tesa,
. a mozdonyvezetdi kepzes feladatokhoz igazodd irenyitdsa.
2. 86r:
. az alapb6r 17-18olo kOzOtli n0vekedOse,
. a soros el6rel6p6s alapb6remel6s uteni vOgrehaitesa,
. a vasulasnapi iulalom egyosszeg0 folydsi ldsa,
. a mozdonyszemelyzet balesetmentessdgi iutalmanak fenn.

tanesa,
. az 0j, a teliesilmOnyekhez kapcsolotl6 jutalom bevezelose,
. a tlvollotl dil telies m0szakpdtlokkal tOrt6nd ligyelembe v€.

lele.
3. A munkavdgzds k0r0lm6nyei:
. a tel ies munkaid6 tovdbbi, heti  egy oreval t0rt6nd csokken.

lese,
.  a legrOvidebb napi munkaidd lelemel€se,
. a h6tk0znapra es6 munkasziineti  napok pdtszabadsdggal

t0rtenO "el ismer6se",. a mozdonyszem6lyzetet megil leld f izeles n6lki i l i  szabadsdg
egy r6sz6nek diiazdsa.

4. MunkaegdszsdgIgy:
. az egoszsoges iv6vizzel t0rl6nd hAlozati elldtes bizlositesa,
. a vontatd lCrm0vek vezeldAlldsain az egOszs6get leginkdbb

vesz6lyeztel6 k0riilmOnyek felszdmoldsa (zai, huzat, vezel6-
016s),

. a mozdonyszem6lyzet egeszs69kdrosoddsinak mege16zdse
6rdek6ben rehabililecios c6lri tidil16i f6rdhelyek elkUl0nitett
biztositesa,

A MOSZ A 4.
s0llyal kezeli a

tz Er xezflsr xozzA.t A n u lAs
mEnrEre

l NErr6 AttacxeReset
szAzalErABAN (1ee7)

Portugilia 17,5% Csehorsz6g 5,9Yo
0laszorsr69 16,5% Szlovdkia 5,7%
Spanyolorsz6g 11,5% Finnorsz6g 1,8%
LengyelorszCg 10,7% Luxemburg 1,6%
Ausztria 9% Nimetorsz6g 3,4%
FranciaorszCg 8,2% Magyarorszdg 3,4%

Fo nds : sza kC ft6i ta n ulm dny

p0ntban meglogalmazolt kord€sk0rdkel azon0s
b6r. 6s a foglalkoztatds.biztonsCgra vonatkozo

ldrgyallsaival,
-I  A v6gleges 0s pontos t{rgyalesi anya.
; I  gottagcsoporl iaink a ki i ld0tlk0zgy0l6s j6.

vdhagydsa uten megkapidk.
Cdljalnk megvalOsitCsCnak ez 6vi zdlo.

ga nem egydb, mlnt az elm0ll dvekben
tan0sitolt mozdonyvezel6i 0sszefogas,
amely az egyOni6rdekek f0l€ emelle a moz.
donyvezel6i hlvalds szerete16l, kidombori.
tolta ar 

"egy 
mindenki6rl,  mindenki

egy0rl 'elv6l, s megmulal la egy homog€n
szakszervezet b0lcsess6g€t 6s erej6tl
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A N6met Mozdonyvezetok Szakszervezete (GDL)

1.
A N6met Mozdonyvezet6k Szakszervezete megalaku-
l6s6nak 130. 6v6ben, 1997. szeptember 30. 6s okt6ber
1. kozdtt tartotta rendes kongresszusdt.

Negyven 6v 6ta els6 alkalommal kenilt sor arra, hogy
az egyesftett N6metorszdg keleti fel6ben, Magdeburg-
ban Ul6sezhessen az egyik legnagyobb hagyomdnyok-
kal rendelkez6 szakszervezet.

A kongresszust megel6z6 napon valamennyi tarto-
mdnyb6l, a k0l6nbdz6 vontatdsi l6noks6gekrSl 265
szakszervezeti kUlddtl mellett 1200 megh'nvott vend6g,
koztUk n6hdnv kUlt0ldi deleo6ci6 6rkezett.

A GDL megniv6senak eldget t6ve svdjci 6s magyar
szakszervezeti vezet6k is r6szt vettek a kongresszuson.
A Maritim Hotel feldiszftett nagyterm6ben von6sn6gyes
mfsordvalkezd6ddtt a rendezv6ny. Ezt k6vet6en Manf-
red Schellelndk Udvozolte a megjelenteket, bemutatta
a diszvend6geket, majd megnyitotta a kongresszust.

Ezt kovet6en n6v szerint eml6kezett meg az el6z5
kongresszus 6ta elhunyt koll6g6kr6l, melyel a rdsztve-
v6k dllva hallgattak v6gig.

A kongresszus f6 mondanival6i - melyet a besz6dek
is aldt6masztottak - a k6vetkez6k voltak:

- teljesitm6ny,
- felel6ss6g,
- jdv6.
Manfred Schell kongresszusi besz6d6ben vdzolta az

eltelt id6szak gazdasAgi vAltoz6sait, s elemezte a DB
6talakul6sdt, annak kdvetkezm6nyeit a vasutassdgra 6s
a mozdonyszem6lyzetre.

A meghfvott vend6gek az al6bbi sorrendben sz6ltak a
kongresszu s r6sztvev6ihez.

Mozdonyvezet6k Lapja 1997. november

Kong resszusa, M?gdeburg,
1997. szeptem ber 30. - oktober

- dr. M//iPolte Magdeburg f6polgdrmestere,
- dr Uwe KtisterSPD-frakci6,
- Albeft SchmrdtZdld-f rakci6,
- dr. Dagmar Enek/mann PDS-f rakci6,
- dr Karl-Heinz Daehre |artom6nyi k6pvisel6, CDU,
- Srpos JdzsefMOSZ elndke,
- dr Johannes LudewrgDB AG eln6ke,
- Erhard GeyeerN6met Kdzszolgdlati Szdvets6g el-

nOke,
- Joha n nes Nitsch Sllannil]<6r.
A hozz6sz6l6sokat az elndki zflrsz6, mald a nemzeti

himnusz kdvette, s ezzel a kongresszus protokoll6ris
r6sze befeiez6ddtt.

A ktilddttek az firdemi munkdt az els6 nap d6lutdnjdn
kezdtdk meg, amely a GDL elnOke 6s hSrom aleln6ke
megvdlasztdsdval az esti6rSkban tejez6d6tt be. Szava-
zdsra iooosult 265 kUld6tt.

A Gb[ n6gy 6vre megvdlasztott vezet6 tiszts6gvise-
r6i:

elndk lllanfred Schell 237 szavazat,
aleln6k Hans 8eck221 szavazal,
alel ndk Dieter Kowalsky 243 szav azal,
alelndk Heinz Fuhrmann 231 szavazat.
A kongresszus mdsnapjdn 9-16 6rdig a k0l6nbdz6

teruleti 6s tagcsoportijavaslatot vitattdk meg, s egyen-
k6nt szavazdssal d6ntdttek a kdrelmek, javaslatok, el5-
terjeszt6sek sors66l.

V6gezetUl az esti 6rdkban mfsorral dsszek6t6tt Un-
nepi vacsora zilrla a 130 6ves GDL kongr_esszusdt.

Slpos J6zsef
MOSZ-eln6k

A M 0SZ elndk6nek besz6de a
Tiszte/t Kongresszus, E/ndk 0f

Mozdonyveze td Ko//6gdk !
Hd/gyeim ds Uraim!

Mdsodik a/ka/ommal 6r az a megtiszte/tetds, hogy az
dndk /egmagasabb szintl szakszervezeti rendezvd-
nydn rdszt vehetek. Az ezt mege/6zd kongresszuson
nagy figye/emmel ha//gattam udgrg az ift t)rtdnt esemd-
nyeket szerezve ezze/ is a hazai a magyar mozdony-
vezetdk szakszeruezete szdmdra tapaszta/atokat

A mostani a/ka/ommal mnt az ALE egyik a/e/ndke
kaptam /ehetdsdget hogy fe/szd/aliakdndk e/6tt Nagy
drdmme/ teszem minde4 de az idd rduidsdge miaft,
csak a na va n lehetdsdgem, hogy ndhdny o/yan kdrddst
drntseh amef az Eurdpa Unid aidn/dsai kdzdtt a ktlzel-
lAvdben az egyes nemzeti uasutakat mdginkdbb az
ezeken szo/gd latot te//es/6 mozdonyvezetdket drinti.

/997. szeptember 3-9. kazdft Lugandban U/dsezelt
az ALE munkacsoportla, amely dftekintett egy Fehdr
kdnryet, ame/y az,,Az Eurdpa Unid stratdgidia a vas-
utak diidd/esztdsdre a koz1ssdgben" clmet uise/i.

Ez a munkab/zotseg e/kdszitett egy lrdsos dokumen-
tumot, ame/yet az ALE e/ndksdge rduid iddn be/t)/ vdg-
/egesft, mive/ ilgy rtA/ltik meg ,'ni tiz orszeg mozdony-
vezetdi hogy a 1'e2ett kdnyv szerinti vas0ti dta/akftds

1 30 6ves G D L kong resszusdn
tdbb ponttdn is drntia mintegy szdzezerALE-tag moz-
donyvezet6t

Az drintettsdg okdn az d/ta/unk /egfontosabb tdmakti-
rdket az a/dbbiakban ha6roztuk meg.'

- a kdzCIt ds a uasutak kdzdfti egyen/6 versenyfe/tdte/ek,
- a mozdonyvezetdi munkahe/yek vdde/me,
- a p/zdsi ds Uzemufte/i utasitdsok ualamht a hatdr-

dtmenetekben az egysdges nye/v haszndlatdnak szUk-
sdgessdge,

- a mozdonyvezetdk kdpzdsi rendszerdnek 6s a mun-
ka idd sza bd /yozd sd nak kdrddskdre,

- a munkaegdszsdgtigyi szabudnyok kra/akitdsa,
- a bdrddmpng megakadd/yozdsa, ua/amint nem

kevds hangsfi//yal
- az egyes orszdgok mozdonyvezetdind/ mutatkozd

kereseti ardnyok kdzdlti kUldnbsdg csdkkentdse.
Eurdpdban a vasutak raciona/izd/dsa o/yan mdrete-

ket d/tdtt, ame/yet szakszervezeti kontroll ndlkU/ nem
szabad vdghezvinni, A karcsdsitds ds a hatdkonysdg
nevdben o/yan intdzkeddseket klvdnnak vdgrehaitani
mint pd/ddu/ a mozdonyvezetdi kdpzds cs1kkentdse,
vagy a b2tonsdgi rendszerek e/spdro/dsa.

S0lps feszU/tsdg fordsa /ehet a nem dtgondo/tsze-
md/yzeti stratdgn, mivel ez munkahelyerhk e/uesztdsd-
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nek lehetdsdgdthordozza magdban, de nem engedhet-
ink meg azt sem, hogy ezt a fe/el'ssdgtel1Es 6s pro'
fesszrbnd/rs munka vdgzdst kdvete/6 hiva tds, a szakmai
kd ve te/m dnyek egyszer1s itds 4 ve / /e drtdke /6didk.

Az ALE csaknem ua/amennyi tagorszdgdban azt ta-
paszta/iuk, hogy nincs meg a versenyfe/tdte/eknek az a
harmonizdcrUia, ame/y egyen/6 esd//ye/ mdr a kdztiti
teher- 6s szem4lyszd//ftds terdn.

Mdrpedig valamennyien tudiuk azt hogy egy csald'
don beltll a testvdrek kdzdft a szUldk nem tehetnek
kivdtelt, azaz egyforma mdrcdve/ ke// mdrniUk.

Ezzel a pdlddua/ utalndk ara az esd/yegyen/6sdgre,
ame/yben uasdtl4nk szenvednek, hisz a kAzJti fuvaro-
zds kdltsdgeiben nem ta/d/iuk a kdzutak dpitdsdneh a
kdrnyezeti kdroknak azokat a kd/tsdgekel) ame/yek f/'
gyelmen klvUl hagydsdval nem beszd/hetUnk esd/ye-
gyen/6sdgr6/. lde soro/ndm azt a felbecsti/hetetlen kdlb
sdgtdnyezdt ame/y a kdztiti ba/esetek kdvetkeztdben
egy kdsdbbi iddpontban mind tdrgyi mhd szemdlyr
re h a b rl i td c rU c im d n / e /e n tkezik.

Megltd/AsUnk szernt ma, a veszd/yes anyagok kdz-
dton tdrtdnd szd //itdsa kon tro/ld/ha ta t/an, Eurdpa s 0r0n
/akott ten|/etein tdrtdnd szd//itdsa va/ds veszd/yeket relt
magdban. 1gy vd//Uk hogy az a dd flZetd polgd rok drde'
kdben ezt a tevdkenysdget az dsszehason/ithatat/anul
bhtonsdgosabb vas1ti pd/ydra ke// tere/ni. Mindez a
tagorszdgok egyes nemzeti kormdnyahak hatdrozot-
tabb, fe/e/dssdgte/iesebb intdzkeddseit igdny/i.

A vashti sebessdg ndvekeddsdve/ a/apos e/emzd
vr2sgd/atokat ke// elvdgezni a mozdonyszem4/yzetre
hatd stressz- ds d/eltani hatdsok kdvetkezmdnyerT6/. A
vrZsgd/atok eredm€nyekdppen a feladathoz ke// igazi-
tani a napi ds a heti munkarddt, a prhendsre fordfthatd
iddt, s nem uto/sd sorban a mozdonyvezetdk nyugdiia-
zdsdnak korhatdrdt.

Sokan felteszrk a kdrdds t' mi sztiksdg van az AL E-ra ?
Mr tigy gondo/iuk, hogy a idvd Eurdpd/dban, amtkor az
Eurdpai Par/ament vagy a B2ottsdg egy-egy kdrdds

kapcsdn egysdges szabd/yozdst foga/maz meg, a
munkaud//al6i olda/t is megfe/e/6 mddon szUksdges
megielenltenl

Ezt a cd/t hiua tolt szolgdlni az A L E amely e/sdsorban
a mozdonyvezetdk drdekeit kdpvtse/i. FeddszeruUnkon
a CES|-n keresztti/ kdzvetlen befo/ydst s vd/emdnyUnk
figye/emb e vdteldt kiudniuk e/drni.

Eurdpa nagymfi/tti erds szakszeruezetei szdmdra is
tii kihivdsokatp/ent a hatdrok n6/kU/i Eurdpa kia/akitdsa.
Mdginkdbb az azokban az orszdgokban, ame/yekben
a demokratkus rendszerud/tds csupdn ndhdnydve kez-
dddhft, s a gazdasdg dta/akitdsa mdg a mai napig sem
feiezdddft be. Ezdrt rendkivtJ/ nagy fe/adat a ua/ddi ds
hatdkony drdekvdde/em megteremtdse, mfik)dtetdse
ds a Hrgya/daszta/ mdsik o/da/dn tl/6 munkd/tatdi kdp-
vise/etekke/ tdrtdnd e/foga dta tdsa.

Az (Jndk kongresszusa brzonydra fog/a/kazik mind-
azokka/ a kdrddsekkel, amely a mozdonyvezetdk mun'
kakdnilmdnyeivel a uastit d ta/akftdsa nyomdn fe/mert)/6
prob/dmdkkal vitdktd/ terhes. Ez iW uan rendidn, ez a
termdszetes. Azonban azt kivenom dnoknek, mint a
ndmet mozdonyvezetdk megve/asztott szakszervezeti
vezetdineh hogy az itt kidr/e/t d)ntdseket ds hatdroza-
tokat a kongresszus befel'ezdsdve/ egysdgesen kdpvi-
se/1dk hazdiuk ua/amennyi von tatdsi fdnoksdgdn.

Szeretndm megkosz,nni az dndk e/ndkdnek Man fred
Sche// tirnak azt az odaadd szakmai ds bardti segitsd-
get, amit az e/mti/t 1vekben szdmomra nytjitott. A GDL-
t6/, s az e/ndk drtd/ szerzett szakszeruezeti tapasz-
ta/alokat saidt munkdmban a Magyar Mozdonyvezetdk
Szakszervezete e/ndkekAil va/amint az ALE a/e/ndke-
kdnt hasznosithatom.

Kivdnok dndknek, s a GDL kongresszusdnak hatd-
kony vitdt drdemi hatdrozatokat, krszdmithatd ds egy-
s dg e s fe //6p 6 il a E rgya /da sz ta /n d /, s va /a m en nyi n 6 m e t
mozdonyvezetd kol/dgdmnak ba/esetmentes kdz/eke-
ddst hosszti, egdszsdges, ds bo/dog d/etet

Kdszdn)m megt/sze/6 figye/mtike t!

TAJEKOZTATO
a nyu gd ij rendszer velt ozesai rol

Az Auton6m Szakszervezetek Szovets6ge 1997. okt6ber 1-j6n l6i6koztat6
el6adisl szervezell,

A ldiOkoztatist az 0rszdgos NyugdlbiztositAsi F6igazgat6sdg f6igazgat6'
helvettese Gelencs6r Ldsz16, valamint az Allami P6nzt{rfelIgyelet vezetd
helietlese Bdniczky Tibo r lanofia. Az el6adAso k utdn ko nzu ltici6 voll, amelyet
So6sn6 Bolczy Brifiitta, a Nyugdlbizlositrisi 0nkormdnyzat Felugyel6 Bizott'
sAo6nak tao ia, fSszak6rt6 vszstell.

I tg szlUaDotat eddig egy lorv6ny szabdlyozta, az 1975. 6vi ll. tv. E
torv6nynek eddig kb.300 m6dosilisa volt, A kormdny elhatlrozta, hogy a TB
szabdfiokat [j rendszerbe kell foglalni. 1997. jtllius 1 5'6n az 0rsziggy0l6s 4
0i l6rv6nyt fogidott el az 1 975. 6vi ll. tv. helyett. A korm6ny a napokban lArgyalja
a torv6nyek v69rehajt6si rendeleteit, amelyek ellogaddsa esel6n egy-k6l h6len
bel0.l hivatalosan is kozz616teke ker0lnek.

Ultdndnyek:
1997,6viIXXX. tv. "A tArsadalombiztos'rtis ellltdsaira 6s a magdnnyugdijra

iooosu llakr6l. valam int e szo lq6ltatdso k f edezet616l'.' -1997, 
6viiXXXl, lv. J ter;adalombiztosftdsi nyugell6tdsr6l".

1997. 6vi LXXXll. tv. "A maginnyugdijr6l 6s a maginnyugdilp6nztirakr6l".
1997. 6vi LXXXlll. lv. "A kotelez6 eg6szs6gbiztositds ellAlAsair6l".
A n aglnn Wgdllrdl Cs a naglnnyugdllpCnzldndl szdld lv. 1 99/. szep'

tenberl-lCn hpclt halllyba, e nlsil hlron lv. 1998. lanulr l'l6n lCp
halllyba.

Az {i nyugdlirendszer 16nyege, hogy ndgyf6le nyugdli lesz:
1, kotelezo tArsadalombiztositdsi nyugd ij,
2.magdnnyugdi j - tagsigrakotelezettpdlyakezdo,(1998. j t1l iusl ' j6t6l l6te-

sit munkaviszonyl 6s ebben az id6pontban m69 nem
t0ltdtte be a 42. 6let6v6t,)

- - a maginnyugdip6nztdrhoz on k6ntes d0nt6ssel csallakoz6,
3. 0nk6ntes K0lcsonos Nyugd ijp6nztir dllal f izetelt nyu gd ij,
4. piaci bizlosit6 tdrsas6go k e[al le lajAn lott n yugdij,
1998-ban a leglontosabb vrittoz6s a magdnnyugdljp6nztrlrba va16 kotelezo,

illetve onk6nles bel6p6s, valamint az ozvegyi nyugdij vdllozdsa.
Vriltozik az 1998.6vinyugdiiemel6s szabAlya is, Az 0;torv6nyek a munk6l'

tat6kra is tobb kotelezetts6get r6nak, (9y pl. egy6ni nyilvintartrisl kell vezetni
a dolgoz6k16l.

I 998. 6vben a rokkanlsrigi nyugdijazdsta vonatkoz6 szabilyok nem v6ltoz'
nak, fettehet6en csak I 999. januAt 1-j6t6l

A v6grehajtAsi rendeletek megjelen6se ut6n a M0SZ t6i6koztat6 el6adAst
szervez a lenti t6mdban, amelyre el6ad6k6nt az ASZSZ szak6r16j6t, So6sn6
Bolczy Brigittit klvAnluk me ghivni.

E116l az el6adisr6l id6ben 6rtesfteni logjuk a tagsegot.

Dr. Vagaday lldik6
jogtanAcsos

DdmyeiSzilCrd
ASZSZ tagszervezeti tanAcs tagja
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LOTZKAROLY
kcizle ke dds r, h frkcizl6s i

6s urztigyi minisztera MAV-r6f*
- Eur6l 6ure bebizonyosodilc,
hogy a uAv nt nem, uagy csak
kdltsdg ve tdsi bea va tkozdsokkal
tudl? tartani az 6v e/ei6n megha-
tdrozoft tizleti teruAt. Megit6l6se
szernt e/k6pze/hetd az eredmC-
nyesen gazdiilkodti uasdt meg-
valdsitdsa, uagy bele ke// nyu-
godnunk abba, hogy a UAV mt-
kodtetCsdben a kormdnyzatnak
is szerepet ke// vd//a/nra?

- Eur6piiban sajnos egyUtt kell
6l n0 n k a vasutak folyamatos vesz-
tes6gess6g6vel. Ez a vesztes6g
ugyanis a kdrnyezetbardt kozleke-
d6s fenntartSs6nak az 6ra. Term6-
szetes azonban, hogy nem lehet
mell6kes, mennyit Aldozunk ilyen
m6don a kdrnyezetv6delem olt6-
rAn. Kfirdfls teh6t, hogy a vasut
vesztes6g6t milyen eszkdzdkkel
lehet a legkisebbre cs6kkenteni,
hogyan lehet hat6konysdgAt javf-
tani. Eur6pAban erre ktrl6nf6le
kezdem6nyez6sek vannak. Folyik
a vastiti piac liberalizdl6sSnak el-
6k6sz ft6se, azaz a v asutak kdzdtti
verseny megindittAsa. Tobb or-
sz6gban, (7y haz6nkban is meg-
t6rt6nt a p6lya- 6s a kereskedS-
vasut sz6tv6laszt6sa. Minden0tt
folyik a vas0ti appar6tusok le6pi-
t6se, az alkalmazott technol6gi6k
korszerris'rtt6se. Az Atalakft6snak
teh6t mindenki nekikezdett. Aspa-
nyolviasztazonban eddig m6g Eu-
r6pdban nemtal6lt6kfel. Az Egye-
sU[ Alhmok 6s Kanada viszont,
ahol elsdsorban nem szem6ly-
sz6llft6sra, hanem nagy t6megf,
nagy tdvols5grl 6ruszdllltAsra
hasznilj6k a vonatokat, k6F6gte-
leniil eredm6nyesen gazd6lkod6
vasutakkal dicsekedhet.

- A MAV tehdt egy olyan /6,
amelyiknek nem adnak eleget
ennl de mdgis e/udrldk t6/e h ogy
i6/ h0zzon?

- Term6szetesen a kormdny-
hat6rozatban megfogalmazott
c6lok csak addig tarthat6k, am(q
a vasft mfszaki 6llapota nem
romlik le teljesen. Tiz kilom6teres
sebess6ggel v6nszorg6 vona-
tok, 6lland6an lerobban6 beren-
dez6sek mellett ugyanis m6r va-
l6ban nem lesz 6rtelme a MAV
hat6konys6g616l, vas0ti kdzleke-
d6sr6lbesz6lni.

- Az uttSbbi rdfiben ismdt e/6-
t6rbe kertiltek a MAV mel/Ckvo-
nalar. A uas4t vezetfiinek v6/e-
mdnye szerint a tdrsasdg egye-
dtil nem tizemeltetheti mdrsokd-
E p/enlegi hiildzatdt Van em6-
96ft ualamilyen kormdnyzati
sziinddk?

- A korm6ny tisztAban van az-
zal, hogy a mell6kvonalak jelen-
legi Lizemeltet6se nem tarthat6
fenn. Ezek a vonalak 6riAsi vesz-
tes6geket okoznak. Azt pedig ne-
hezen lehet meghat5rozni, mek-
kora az az elmaradt haszon,
amely abb6l sz6rmazik, hogy
egyre kevesebben veszik ig6ny-
be a vasutat. A mell6kvonalak
gazdSlkodfs6t 6ppen ez6rt
egyenk6nt feltll kell vizsgSlnunk.
Meg kell hat6roznunk, melyek a
legvesztes6gesebb szakaszok.
Ezeken egyenkdnt kell meg-
szabnunk, hogy az ellatesi k6te-
lezetts6g teljeslt6se mellett hol
van lehet6s6g m6s tipus0 kdzle-
ked6s beindft6s6ra. 5z6 lehet a
MAV altal Uzemeltetett aut6bu-

szok szolgSlatba 6llft6s6r6l, a
Vol6n{6rsasigok bevon6s6r6l,
vagy 6ppen 6llami felel6ss6gv6l-
lalSs 6s t6mogat6s mellett helyi
vas0ti t6rsas6gok beindft6sdr6l.
S6t att6l sem riadunk majd visz-
sza, hogy ezen a terUleten auk-
ci6kato rendezzunk. Szeretn6m
hangsflyozni azonban, hogy ez
nem jelent feltdtlentrl vonalbez6-
rAst, 6s semmik6ppen sem je-
lenthet h6tr6nyt a lakoss6g sz6-
m6ra.

-(Ndpszabadsdg 1997. X 2/.)

Szabad ver-
senyt a vasut-

nak*
Az USA-beli gyakorlatnak

megfelel6en, Eur6p6ban a vas0ti
szdllitds terUlet6n sem oddzhat6
sok6ig a szabad verseny megte-
remtese - nyilatkozott a Sz6llit-
mdnyoz6k Vil69szdvets6g6nek
(FIATA) tegnap v6get 6rt kdzgy6-
l6se utdn KauE lstv6n, a Magyar
5z6llftmdnyoz6k SzOvets6g6nek
elndke, a Masped Rt. vez6,r-
igazgat6ja. Az id6n 70 6ves szer-
vezet b6csi dsszejdvetel6n tdbb
mint 80 orszdg kdpvisel6i vettek
r6szt. A kontinensen a kdz0ttal
szemben n6h6ny 6v alatt behoz-
hatatlan h6trdnyba kerUl a vas0t
akkor, ha nem teremtik meg a
,,free way" rendszert. Mindez az
Uzemeltet6i 6s a haszndl6 jogok
kett6vdlasztdsdt takarnd az,
hogy az Uzemeltet6t6l a fuvarok
szdmdra b6rki kib6relhesse a
vas0ti sineket. Az amerikai meg-
olddsok a tengerhaj6z6s terUle-
tdn is el6t6rbe kerUlhetnek.

.(Magyar Hfrlap, / 99 Z X. 2. )
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A z 6rdekvidelen tizpa ran csl lata r
A Blblla Tlqerancsola tban

foglafia dssze
azokat a kategorikus erkolcsi paran-
csokat, amelyeket senki hiv6 meg
nem k6rd6jelezhet. A magyardzat
szerint maga az lsten adta meg eze-
ket a parancsokat. Ezek olyan szF
gor0ak, hogy akimegszegi, haldlos
b0nt kdvet el, elkdrhozik.

A Tizparancsolat nyilv6nval6an a
civilizdlt emberi egy0tt6l6s tdbbezer
6ves tapasztalatainak a v6gs6 er-
kdlcsi esszenci6ja. A szakszervezeti
mozgalom dvszdzados k0zdelme
sordn ugyancsak kialakftott egy bel-
s6 erkdlcsis6get 6s ezen belUla leg-
v6gs6 erkdlcsi alapelvek megk6rd6-
jelezhetetlen rendj6t. Ezek egyfaita
szakszervezeti Tizparancsolatban
foglalhat6k 6ssze, olyan k6bev6sett
szab6lyokban, amelyet a munkav6l-
lal6i oldal egyetlen szerepl6ie sem
szeghet meg.

A mi r6gi-rjj magyar szakszerve-
zeti mozgalmunkban sok minden
fdrr6sban van, (;y az erkdlcsi tuda-
tossdg is. Ez6rt nem 6rt iirafelidfz'
ni a k6bev6sett parancsolatokat.

l. ile tdri sztelkot!
Semmif6le indokkal - legyen az

6hez6 csaldd, vagy k6tszeres b6r -
nem l6phettink az 6ppen sztrdjkol6
dolgoz6 tdrsunk hely6be. Ez a sza-
b6ly 6tfvel v6llalatokon, egazatokon,
s6t orszdghatdrokon is.

Nehezen lemoshat6 sz6gyen n6-
hdny kelet-eur6pai orszdg bdny6-
szainak, hogy annak idej6n segitet-
tek letOrni a nagy angliai bdnyisz-
sztrdjkot.

A sztrdjkt6r6s olyan durva er-
kOlcstelens6g, amelyet gyakran e16-
szakkaltorolnak meg. J6l pfld{zza
ezt a mflt szAzadiamerikai munkds-
dal, a ,,Bibor nyil", amelyben meg-
6nekelt6k a sztrdjktdr6 mozdongre-
zet6 Cassey Johns haldldt.

2. Yddd meg a szakszenezetl
vezetddet!

A szakszervezeti vezet6, ha j6l
vdgzi dolgdt, mindig a sajet bdrdt
kockdztatja a vdlaszt6i6rt. Fenyege-
t6z6seknek, tdmaddsoknak leszi ki
mag6t. Ebben a neh6z helyzetben
csak akkor tud helytdllni, ha tudia,
hogy biztonseget 6s egzisztencidi6t
a tagsdg triz6n-vizen 6t megv6di.
Sk6ci6ban is tudtdk ezt egy hai6-
gy6rdolgoz6i. Hdt h6napos kimerft6
sztrdjk utdn l6nyeg6ben minden k6-

vetel6s0ket teljesftett6k, de a sztr6j-
kot vezet6 f6bizalmit elbocsdtottdk.

A tdbbezer sztr6jkol6 vita n6lkUl,
azonnal folytatta a sztrdjkot.
3. Ldgty szollddris uagy legaldbb

semlqes, ha dolgozdHrsad
harcol!

Ha m6sok nyomdsgyakorldsba
kezdenek, vitdba bonyol6dnak a
munkdltat6val, akkor term6szetes,
hogy szolidaritdsunkat valahogy ki-
lejezz[k. El6fordul azonban, hogy
nem 6rtUnk egyet a kdvetel6seikkel,
s6t azt kilejezetten kdrosnak, id6-
szer0tlennek tartjuk. llyenkor sem
szdllhatunk szembe a harcol6kkal,
inkdbb hallgassunk vagy diplomati-
kusan kerUljUk az dlldsfoglalAst, hi-
szen a legrosszabb, ami tort6nhet,
hogy dolgoz6kat fordftanak dolgo-
z6k ellen. Sajnos, az elmflt 6vek
magyar 6rdekharcaiban a rivaliz6l6
szakszervezetek gyakran 6cs6rol-
tdk egym6st ilyenkor is. L6sd moz-
donyvezet6k sztr6jkja, pedag6gus
mozgalmak.

4. tflndlg a tel/es kollektiuddrt
kilzdj!

A szakszervezet soha nemcsak a
tagjainak 6rdek66rt, hanem minden
drintett dolgoz66rt ktizd. Egyetlen
meg6llapoddsi pont sem vonatkoz-
hat csup6n a szakszervezeti tagok-
ra. Ugyanfgy nem hagyhat6 ki az
6rdekv6delem kOr6b6l egyetlen
munkav6llal6i csoport sem. Pl. szel-
lemiek, vid6kiek, n6k, kUlfOldiek stb.

5. Soha ne harcol/a kollCgdd
p€nze ellen!

Gyakori, szinte jellegzetes ma-
gyar 6rvel6s, hogy ,,mi6rt kap 6
annyit, amikor 6n csak ennyit ka-
pok?" Ez az irigys6g n6ha int6zm6-
nyestil, amikor a szakszervezet ko-
vetel6sei kdzdtt egyes csoportok
el6nyeinek a korldtozdsdt szerepel-
teti (vezet6k, szellemiek, p6nzUgye-
sek stb.). Teljesen. fiiggetlentil az
egy6ni v6lemdnyrinkt6l a m6sok fi-
zet6sdt az 6rdekv6delem sordn so-
ha ne sokalljuk, s6t 0dvdz6ljtik 6s
6rveljUnk 0gy, hogy ez lenne minde-
nUtt a term6szetes. A fizetesek so-
kall6sdt 6s korldtozdsdt pedig hagy-
juk a munkaad6ra.

6. lle vegy€l rdszt
ezelbocsAHsfun!

Ha egy vdllalatn6l elbocsdtdsokra
kenil sor, ebbe a szakszervezet
semmikdppen nem keveredhet be-

le, mint aktfv r6sztvev6. Nem lehet
r6szese az elbocsdtand6k kijel6l6-
s6nek, nem vehet r6szt a ,,tizedel6
brigddokban". M6g ha egyetdrt is az
elbocs6tdsok szUks69ess6g6vel,
err6l akkor is hallgatnia kell, kifel6
sajn6lkoz6st 6s k6nyszeni belet616-
dest mutatva.

z Ab Aileall harc kdzben
az ellentCllel!

Nincs gusztustalanabb, mint ami-
kor elmdrgesedett tdrgyaldsok 6s
sztr6jk kdzben a szakszervezet
tiszts6gvisel6je ajdnd6kot fogad el a
munkiltat6t6l, vacsor6zgat vele,
mosolypartikon jelenik meg. Sokdig
fogjdk viselni azok az MSZOSZ-es
tiszts6gvisel6k a sz6gyenb6lyeget,
akik a szeksz6rdi sztrfjk alatt t6bb-
szdr megs6rtett6k ezt a parancsola-
tot.

8. MCg a salAt kdrodra ls
td mogasd az elbocse b fiaka t !
A magyargyakorlat szi nte f ord itva

mfk6dik. ,,Oket ugyis elkUldik, ott
mdr ne legyen b6remel6s, a mara-
d6kat kell t6rnogatni", hallhatiuk. Az
6rdelar6delmi erkOlcs szerint azon-
ban akit elbocs6tanak, az a vesztes,
ez6rt minden segits6gel meg kell
kapnia nyomorusdgos helyzet6ben.
Inkdbb kisebb bdremel6st a mara-
d6knak, de nagyobb v6gkiel6gft6st
azoknak, akik az dllSsukat vesztet-
t6k. Ne feledjUk,,ma neked, holnap
nekem"!

9. Kollektrv ktizdelemben
ne kdss egydni alkut!

Ha a kollektfva egyUttesen l6p fel,
akkor a munkdltat6 megkis6relheti
,,leszaldmizni" a nyomdsgyakorl6-
kat. Megig6rhetineked a magasabb
b6rt, a r6gen dhitott beosztiist, ha
elszdkadsz a tdrsaidt6l 6s dtdllsz
hozzl. Neh6z ilyenkor ellen6llni a
kis6rtdsnek, de felt6tlenUl vissza
kell azt utasftani. EgyUtt indultatok,
egyritt is kellc6lba 6rnetek.

10. A tdbbsCgt akarata szent
Az 6rdekv6delemben is igaz ez a

demokratikus alapszabdly. VitAk-
nak, ellenvdlem6nyeknek helye van
a csalddon beltil, de kifel6 a szak-
szervezet csak az 6rintettek tdbbs6-
g6nek az dll6spontjdt k6pviselheti,
fUggetlenril az egy6ni meggy6z6d6-
sekt6l. Inkdbb legyUnk a tdbbs6g-
ben vesztesek, mint a kisebbs6g-
ben gy6ztesek.

(A Munka Vildga, /992 6sze)
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MEGALLAPODAS
a Kol lektiv Sze rz6d6s modositds6rol

Magyar Allamvasutak Rt. munk6ltat6 6s alulirott szak-
szervezetek a Kollekt'nv Szez6d6s m6dosiit6s6ban az
al6bbiak szerint dllapodnak meg:

1. sz. m6dosfids:
A 12. S 1. pontj6ban a2,,Mt.21. $ (2) bekezd6s6re"

val6 hivatkozds hely6be az,,Mt. 94/A. S (1) bek.'-t kell
felvenni.

2. sz. m6dositds:
,,A szakszeruezeteket megilletd /ogok csoportos /Ct-

szdmcshkkentds esetdn
13 .S
A munk6ltat6 a csoportos l6tsz6mcsokkent6sre vo-

natkoz6 ddnt6s6t megel6z6en - az izemi tan6ccsal
(Uzemi megbizottal) f e nn6ll6 ez irflny i kdtelezetts6g6 n
trjl - kdteles az illet6kes szakszervezettel (szakszerve-
zetekkel) is konzultdci6t kezdem6nyezni.

Akonzult6ci6nak ki kellterjednie a csoportos l6tszAm-
cs6kke nt6s elveire, a l6tszdmcs6kkent6s elkerU l6s6nek
m6djdra, illetve eszkoz6re, vagy azzal6rrnlett munka-
vAllal6k sz6mdnak csdkkent6s6re, tovdbbd a kdvetkez-
m6nyek enyhft6s6t c6lz6 eszkozdkre. A konzultdci6t
megel6z6en legal6bb h6t nappal a munk6llat6 k6teles
a munkav6llal6k k6pvisel6ivel irdsban k6zdlni:

a) a tervezett csoportos l6tsz6mcs6kkent6s okait,
b) a l6tszdmcsokkent6ssel 6rintett munkav6llal6k l6t-

sz6m6t foglalkoztat6si csoportok szerinti megoszt6s-
ban,

c) a ddnt6st megel6z6, az Mt. 94/A. S (1) bekezd6s-
ben meghatdrozott id6szakban foglalkoztatott munka-
vdllal6k l6tsz6m6t,

d) a l6tsz6mcs6kkent6s v6grehajt6sdnak tervezetl
id6beni Utemez6s6t 6s szempontjait.

Akonzultdci6 - az ene vonatkoz6 megAllapodds alap-
j6n - lelolytathat6 a munk6ltat6, a szakszervezetek 6s
az Ozemi tandcs k6pvisel6ib5l dl16 bizottsdgban is."

3. sz. m6dosit6s:
Uj84lA. $-ak6nt kellfelvenni az aldbbiakat:
,,A munkdltatd kdftdritdsi kotelezettsdge a munkavdl-

la/dt irt munlrahe/yr baleset esetdn
84/4. S
1. Ha a munkavdllal6 a munkabaleset (a toviibbiak-

ban: baleset) kdvetkezt6ben meghal, megrokkan, r6sz-
leges eg6szs6gk6rosod6st szenved, illet6leg k6rhAzi
6pol6sra szorul, r6sz6re vagy 6r6k6se(i) r6sz6re a mun-
kdltato - azMt. fif187. $-okban foglatakon t(lmen6en
- az aldbbi kArt6rft6si dsszegeket fizeti ki:

a) baleseti eredetf haldlesetdn 1 000 000 Ft,
b) baleseti eredetri teljes (100%-os) rokkantsdg ese-

t6n 1 200 000 Ft,
c) 10, 20,30, 40 napfolyamatos balesetieredet0

keres6k6ptelen betegs6g esetdn, legfeljebb n6gy alka-
lommal egyszerit6rft6s 20 000 Ft.

Baleseti eredetrj hal6l eset6n az Ordkds rdsz6re az a\
pont szerinti dsszeg jdr, amelyet az elhunyt munkavdl-
lal6 6ltal sajdt hdztartdsdban eltartott, le$eljebb 15
6ves, iskolai tanulmdnyok folytatdsa eset6n le$eljebb
18 6ves gyermekei szdma szerint - gyermekenk6nt az
a) pontban rdgzftett dsszeggel - kell ndvelni.

2. A munkabaleset meghat6rozdsdra a munkav6de-

lemr6l sz6l6 1993. 6viXOlll. t6rv6ny 87. S 3. pontidban
f og I altak az ir flny ad6k.

3. Baleseti eredet( teljes (100%-os) eg6szs6gk6ro-
sodds (megrokkands) eset6n az 1lb szerinti dsszeg jdr.

Balesetb6l ered6 6lland6 r6szleges eg6szs6gkdro-
sodds eset6n a 100%-os eg6szs6groml6sra (megrokka-
n6sra) megdllapilott dsszegnek az eg6szs6gk6rosod6s
szerinti hdnyada illeti meg a munkavdllal6t az aldbbiak
szerint:

Egdszs6gkdrosodds: SzAzal6k:
- mindk6t szem l6t6k6pess6g6nek az elvesA6se 100
- mindk6t felkar, alkar vagy k6z elveszt6se 100
- egyik kar vagy k6z 6scomb vagy l6bszdr egytit-

tes elveszt6se (fels6 v6grtag-als6 v6gtag csonkoldsa),

70
65
40

- egyik szem l6t6k6pess6g6nek a teljes elveszt6se 35
- egyik ftil hall6k6pess6g6nek a teljes elveszt6se 25
4. A baleseti eredetri 6lland6 eg6szs6gk6rosodds fo-

k6t a vasrit illet6kes Uzemorvosa 6llapftia meg. Az Uzem-
orvos meg6llapftilsdval szemben 30 napon beltil a Vas-
rlteg6szs6gUgyi, Munkabiztonsdgi 6s KdrnyezeW6delmi
F6oszt6ly vezet6j6hez lehet fordulni.

5. A baleseti eredetri 6lland6 eg6szs6gk6rosod6s fo-
k6t azonnal meg kell dllapltani. Ha annak meg6llapitdsa
hat h6napon belul nem lehets6ges - az rizemorvos
v6lem6nye alapj6n -, a munkav6llal6 r6sz6re, legaldbb
50%-os m6rt6kig el6leget kell foly6sftani. Az eg6sz-
s6gk6rosodds fokdt az ok bek6vetkezt6t6l szdmitott ket-
t6 6ven belUl v6glegesen meg kell dllapftani, 6s az
el6leget a teljes osszegre kell kieg6szfteni.

6. Nem jogosult a munkav6llal6 az ezen $ szerinti
kdrt6rftdsre, ha a baleset a munkav6llal6:

- szdnddkosan elk6vetett brincselekm6nye, illet6leg
szabdlys6 rt6se f o Vten v agy azzal osszef 0 gg6sbe n,

- ittas vagy kdbft6szert6l b6dull 6llapot6val okozati
6sszef0gg6sben,

* enged6ly n6lk0li, vagy ittas (k6bft6szert6l bodult)
vasfti, kdz0ti jdrmrivezet6se kdzben k0vetkezett be.

Nem jogosult tovdbbd a munkav6llal6 a kdrt6rft6sre
akkor sem, ha a munkdltat6 az Mt. alapidn mentesLjl a
kirt6rft6si felel6ss6g al6l."

Azezen megdllapodds szerinti m6dosft6sok- a 3. sz.
m6dosft6s kiv6tel6vel - ak6zz6t6tel napidn l6pnek ha-
t6lyba. A3. sz. m6dosft6s 1998. janu6r 1. napjdval l6p
hatdlyba.
Erdekvddelmiszervezetek r6sz6r6l: Munkdltat6:
Vasutasok Szakszervezete MAV Rt.
Vasuti Dolgoz6k Szabad Szakszervezete
Mozdonyvezet6k Szakszervezete
M6rndkdk 6s Technikusok Szabad Szakszervezete
Vasutasok Friggetlen Szakszervezeti Szdvets6ge
Forgalmi 6s Kereskedelmi Dolgoz6k Szakszervezete

mindk6t comb elveszt6se
- mindk6t l6bszdr elveszt6se

100
90

- egyik comb elvesztdse, egyik felkar elveszt6se 80
- egyik ldbszdr elveszt6se, egyik alkar elveszt6se,

besz6l6k6pess6g teljes elveszt6se, mindk6t fUl hall6-
k6pess696nek a teljes elveszt6se

- valamelyik k6z elveszt6se (csukl6n alul)
- egyik ldb teljes elvesztdse (boka alatt)
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A MAV Rt. Kcizponti Munkav6-
delmi Bizotts6ga 1997. szep-
tember 2-6n Ul6st tartott. A
Kdzponti Munkav6delmi Bi-
zotts6g egyet6rt6si jogkor6-
ben megt6rgyalta 6s kisebb
m6dosftdsokkal elfogadta az
MVSZ r6sz6t k6pez6 az egy 6-
ni v6d6eszkdz juttatisi rend-
j6nek fejezet6t. Hatarozat1-
ban kimondta, hogy azel6ter-
jesztett javaslatok tartalmaz-
zAk azokat az alapvet6 mun-
k6ltat6i kotelezetts6geket,
amit a munkav6delemr6l sz6-
16 1993. 6vi XCI- l l .  torv6ny
rdgzrl, 6s annak v6grehajt6si
szab6lyai e16frnak. Rendszer-
szeml6letben fogalmaz6dtak
meg azok a munk6ltat6i 6s
munkav6llaloi kdtelezetts6-
gek 6s jogok, amelyekteljesri-
l6se, a v6d6eszkdzdk v6d6-
k6pess6ge visel6jriket az
e96szs6gkdrosoddst6l meg-
6vhatja.

A Kozponti Munkav6delmi
Bizotts6g v6lem6nyez6si jog-
kor6ben 6rt6kelte a MAV Rt.
kdz6ptdv0 munkavddelmi
program r6szek6nt k6szrilt ro-

INFOBMACIO
vid t6vri munkav6delmi int6z-
ked6si terveket. A tervek k6-
szft6s6re a szakigazgatos6-
gokat 6s aterUleti igazgat6s6-
gokat a vez6ngazgat6i 6rte-
kezlet kdtelezte.

A tervek fel6pft6srikben ko-
vetik a T6rsas6g koncepcio-
ndlis munkav6delmi prog ram-
j6t, de c6lkitfz6seiben altal6-
nos megf ogalmaz1sokat tar-
talmaznak. Tobbs6grik v6gre-
hajtdsa nem k6rhet6 sz6mon,
konkr6ts6g hi6ny6ban ered-
m6nyei nem lesznek 6rt6kel-
het6ek.

A bizotts6g fenti v6lem 6ny6-
nek kialakfltdsa sor6n figye-
lembe vette, hogy az 6rintett
szervek elsS fzben k6szitettek
ilyen terveket, 6s ebben j6rat-
lansdguk is befolydsolta az in-
t6zked6sek megfogalmaz6-
s6t.

A Kozponti Munkav6delmi
Bizotts6g dttekintette a kor6b-
bi javaslat6ra kapott v6laszo-
kat. A javaslat l6nyege:a MAV
Rt-n6l v6grehajtott szervezeti
korszerfislt6sekhez igazodva
(szakigazgat6sdgok, csom6-

ponti f6ndks6gek, region6lis
vasutak) az 1995-ben megv6-
lasztott munkav6delmi k6pvi-
sel6k (bizottsdgok) partneri
kapcsolatdt a hat6lyos mun-
kav6delmi jogszab6lyb6l ad6-
do jogosftv6nyok gyakorl6sa
6rdek6ben rendezni kell. A
me g k6 rdezettek t6mogatt6k a
bizotts6g javaslatait. A bizott-
sdg felhatalmazta a Kozponti
Munkav6delmi Bizotts6g el-
nok6t, hogy a Vasuteg6szs6g-
rigyi-, Munkabiztons6gi- 6s
Kdrnyezetv6delmi F6osz-
t6llyal, valamint a Szem6lyri-
gyi F6oszt6llyal kozosen dol-
gozzanak ki aj6nl6sokat, ft-
mutat6t a munk6ltat6 6s a
mu nkav6delmi 6rdekk6pvise-
letek r6sz6re egy hat6kony
e gyrittm6kod6s kialak[t5sa 6 r-
dek6ben.

A Kozponti Munkav6delmi
Bizotts6g okt6beri til6s6nek
napirendj6 re tfizi a munkabal-
esetek bejelent6s616l, kivizs-
g6l6sd16l 6s nyilvdntart6s6r6l
szol6 fejezetet.

Budapest, 1997. szeptember 9.

PPI..HlVA,$
A tersedebrnbiiitosftfsi rsndSzer elfog6 ref0rmjAt
tartalmazd tdrv6nyek 6rtelm6ben meghat6rozott
6letkorig kdtelez6 lesz, af0l6tti 6letkor eset6n pedig
onkentes elhat6rozAs alapj6n v6laszthat6 a mag6n-
nyugdijpenztdri tags6g.
,, A.:1,,7 ezies,tags6ggal rehdelkeld Vasutas Onkdn-
tes KOf cs6nos..,Kie$eSz it6 Nyugdfi p6nztdr -, a MAV
Rl',6s,,,a,,,stakszervdz0tek anyagi 6s erkOlcsi t6mo-
gatesavat - 1998 els6 negyed6v6ben megalakflja a
:vasutas,,rn,un,kav6llal6k m Agdn'nyugrclfu Enzt6r6t.

A p6nzi6r alapftAsa 6s m fi k0d6se csak akko r lehet
sikbres; ha min6l nryyobb l6tszAmu tags{ggal ren-
cl€lkezik

Ennek 6rdekdben arra kdrj0k a munkavdllal6kat,

ho$i a m6S szervekeltal alapitott ilyen p€nztarakba
val6 bel6p6st bntoljak meg.

A vasutas magAnnyugdfr penztAr alapiit6s6r6l, a
tagsAgrgal j6r6 el6nycikr6l fo lyamatos t6j6koztatdst
adunk.

A leend6 tagtdrsak segits6g6t 6s ti.irelm6t el6re
megk0sztinjUk.

Budapest 1997. oktdber /4.

Dr. Kurucsal Litszl6 s. k. Dr, Balnai Gdbors. k.
a Vasutas 6nt6ntes a Szem6ly0gyl F6osztdly
KOhsOnOs Klegdszltd f6osadlyvezet6le
Nyugdflpdnadr ejndke
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ldvnatot hozott - immdr mdsodk esetben - a ktil-
f dAnc. Onmagdban ez nem til nagy esemdny nap-

idban tdbbszdr s e/6fordu/. Rdurd iton a kdt tdwrat
bekenilt a mozdonyuezetdk Para ncsktinyudbe Ha lva n-
ban is. A Eviratok szdmai: B 678 6s B 730. Kiadta
Pozsgai irodauezetfi-helyettes 0C a Budapesti Tenileti
lgazga tdsdg GdpCsze ti hoddldn.

A tdur'ratok l6nyege, hogry Rdkosoaba tdrsdgdbdl pa-
nasz drkezett a mozdony-
vezetdk munkardgzdsd-
re hogy hangos duddld-
sukkal zara4dk az ott la-
kdk nyugalmdt. A kCrds
az, hogy ur2sgiil1Uk meg
az adott hanglelzds ndo-
koltsdgdt Ez az esemdny
rmmdr mdsodszor kenilt
be a Panncskdnyube.

Tekintettel arra, hogy 6n s a tdrsdgben ktizlekedem
az aldbbnkat kdrem figyelembe uenni:

- Pdce/ ds Rdkos ktJzdtt 4 db kdzfitr, 2 db gyalogos
dtkeld van ki4pfrue ezen kiutil 23 db (/) dsudny keresz-
tezi a uasutat

- A Rdkoscsaba-0l"t"p kdztilti /,/ km tdvolsdgon 6
db 6svdny, valamint a uasiti kerfrAsek, vdddhd/dk meg-
rongdldsa Cs lebontdsa brztosft1? a szabad dtkelist
Tettes ismeretlen.

- A kitfzdlt kildnleges itdtldni ie/z6kn6/ (E /. sz.
Utasflds /30tb. ponfi?) mndkdt iriinytuil mindkdt ud-
gdny mellett (E /. sz. Utasfrds /96/b. ponll Flgyel/!"
/elzds addsa kdtelez6 3 mp-lg! Az E /. sz Utasitds
/96/e pontla szenht szemdly-, uagy forgalombrVonsdgi
okbtil rs adni kel/ielzdst.

Ha ezeket beszorozzuk a naponta ilt kCizlekedd vona-
tok, gCpmenetek, krskocsr-menetek szdmdual bizony
tekintClyes mennyrsdgf,Figye/i!" ielzds szdll a /eveg6-
ben, nem is beszdlve arrdl ha a tdvolbaldtds korldtozott

Kdrddses, hogy a lakdsban, kedben uagy az utcdn
tarftizkodd panaszos meg tudnA elhpfrant; hogy mrlyen
cClbdl ktirtdltekaz adott helyen Cs ddben. A brztos eak
annyl hogy a mozdonyvezetdk hangos duddldsukkal
feldbresztk az alud krsgyermekel zauarldk az emberek

pihenCsCl megrkeseritk a fdradt nyugdfasok dletdt
(hogysenkr ne maradjon kr).

Hogy lehet az, hogy akik a uasit melld16nnek laknl
nem tudjak azt, hogy a uastt nem csak ueszclyes, de
zajos rs. Obiektiv udlasz helyett pedrg rlyen s6ft4 han-
gulatkeltd tdw?atokat kapunk, miktizben kdteleznek a
hangl?lzds addsdra, ugyanezdrt ejnye-beinye? A ,Fi-
gyelj!" ielzds addsa szempontldbdl mndegy hogy az

adolt helyen kdrhfu, te-
met6 vagy szdnt6bl4
nappal, uagy Cjszaka uan-
e. lul6g akkor rs adni ke/|
ha a mozdonybdl ldtha-
td,hogy az itdffirdban
sem embet sem idrmf
nrhcs. MCrlegel4si /ehet6-
s€g sincs.

Ta/dn edl*enbika ktirt
hangerejdt? Mrvel? Gyapotlal? KCrdds az s, hogy mr're
/i egy olyan hangl?/zde ami senkt sem zar/ac mikozben
6ryen a figye/em felkeltCse a ci/1h.

A kiirt elaendeseddse (ehomldsa) esetCn dletbe /6p
az E /. sz. Ulasfrds 204. ponl?. A mozdony szolgd/at-
kdptelen.

Mivel a/u/- 6s feltiljdrdk 6pfr6sdre nhcs pdnz - de taldn
nem is 6rnd meg -, meg lehetne rEsgdlni a "Frgye/j/"
ielzds elhagydsdt /akott tertileten, mondlUk 2/.00 is
200 dra kdzotti rd6ben.

V1lemdnyem szenht aki dvatosan kozlekedik a vasit
teniletd7 azt nagy Mi nem dn (Nem a vonafl<dzlekedCst
6rtem ift) A frgyelmetlenekre tovdffira s rdduddlndn& akdr
tetszk ez az oltlakdkna& alcdrnem. A uonateld fdk6uo/-
sdgon belti/ belCfrket igys eak a sEdt ftirgesdgttik ment-
heti meg, mi nem l<aphatlUk fClre a kormdnyt

0gy gondolom, hogy a uezet1inktfll kCrhetltik, eluiir-
hatlulc kdvetelhetltik a munkdlUkat udgzdk vCdelmit a
lakdktdl pedtg tdbb megCftAst 6s a sztiks€gszenien
okozott kellemetlensdgtdrt elndzdst kdrink Az indulatok
sz itd s a m n dkd t o lda lrd / sztiks 69 te le n.

Kdvdrl Jdnos
mozdonyvezet6

Hatvan Vontatdsi F6n6ks6g

,

MAS
EZA MAV?I

SZERVEZETI HIREK
1997. augusztus 22-6n, Debrecenben 26 nyugdijas
mozdonlruezet6 6s a debreceni tagcsoport vezet6s6ge
jelenl6t6ben megalakult a nyugdijas tagcsoport. Sza-
vazdssal vezet6s6gi tagnak vdlasztottdk Fdbri Kdroly,
Leczki Lajos 6s Polgdr Jdzsef nyugdfas mozdonyve-
zet6 koll6gdkat.

A nyugdijas tagcsoporttal kapcsolat felvdtelre a 4031
Debrecen, D6li sor 51. postai cimen, vagy a 03128-79

vasftitelefonon van lehet6s6g (ezen Uzenetrdgzit6 6s
fax is m0kddik). 

*

1997. szqtembr 94n tJl4st tartott az t$tyulud bl-
zott#g. Fd npltendl pntMn a fiIOSZ 198. Cvl Er-
6s fogilalkoz'h tCsla rasla al szercplt*. Az dseedl-
ftott HryyalAsl a4agot az rQyivdk megvlbttCk 6s
a kilEdfikdzgyd6s eE taftsztere /avasltdk
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Magya r-n 6m e t kap cs o la tfel vd tel
Hossz0 el6kCszfr6 munka utdn
| 99 Z augusztus 30. -szeptember 2.
kdzdtt ldtogratdst tett a szolnoki tag-
csopodndl a Ndmet Mozdonyueze-
tdk Szal<sz e ruez e te o lde n b u rg i ta g-
csopoftlenak 4 fds ktildcittsCge.

A delegdcid hdrom mozdonyve-
z e tdb6l 6s az 6ke t d ny fr 6 m ozdo ny-
AzemeltetCsi rCszlegrvezetdbdl d//t
Vala m e n nyr? n kti ltinMz d sza ksze r-
vezeti 6s tizemi tandei ilsztsdget
ldtnak el a munkahelytikdn.

A uenddgek btelhtdst /<aptak a
szolnoki tagtaoprt Clet- 6s munl<akd-
nilmdnyeibe, a funninket fogilalkoz-

tatd Nnzilgyi szakrnai fqlalkozta-
tdsi 6s munkae/osztdsi prfrldmdk-
fu. Rengeteg kdrddssel halmoztuk
el 6ket munkdlUld<al kapsolatfun.

Megdllapoddst fit ald a k4t tag6o-
port uezetdje, amely szakmai Cr-
dekvddelmi tapasztalatok reerdid-
vel kulturdlrs 6s sportkapcsolatok
ldtrehozdsdual fog/alkozik. Az utdb-
bft csereidtildsekkel kiudniuk a kd-
sdbbpkben bdvfreni.

Bardtarhk megrsmerkedtek 8zo/-
nok neuezetessdgeueli a ffitdhdz-
zal 6s a benne ura/kodd mtiszaki
dllapotoklca/.

Eltillto ttek egy napot dpusztasze-
req ahol megismerkedtek a ma-
gya rsdg ktlzde lm es m 6 /t1d ua /.

Rdszt vettek a Pest-9zolnok vas-
itvonal /50 6ues Cvfordulr5jdra ren-
dezett iinnepsigeken. Az rttlAttik
alaft megizleltCk FelbernC hdnke
Kancs Gdbor 6s Stiueges Jdzsef
dltal ldzott magyaros specialitdso-
kat

A Keleti Pdlyauduaron nagymeg-
hatoftseggal vettek bficsit bardta-
ink.

Batka Andr{s
mozdonyvezetd

Nyar - 1997
A MOSZ szolnoki tagcsoportja 1997-ben is megtartotta
kdzds csalddi kirdndul6sdt jdnius 28-29. k6z6tt, ame-
lyen mintegy 150-en vettek r6sa. A kirdndul6son r6szt
vett a cegl6di 6s a jdszap6ti kirendelts6g tagcsoportjd-
nak tdbb tagja 6s csalddja is.

Ezen a nydron a Gemenci-erd6 6s P6cs voh az ftic6l.
Szombaton, az els6 napon a gemenci kisvas0ton

utaztunkv6gig, mintegy 30 km hosszan. Az 6v legmele-
gebb napj6n megtekintett0k a Gemenci Term6-
szetv6delmi Tenilet egy r6sz6t, rdvid s6tdt tettUnk a
Duna-parton 6s az idegenforgalmi kOzpontban. A napot
az erd6szet 6tterm6ben fejeztUk be, ahol b6s6ges mar-
hapo rk6 lt v 6rla az e lf 6radl te rm6szetjdr6kat.

Az 6jszakdt P6csen t6lt6ttUk 6s vas6rnap a kiriindul6k
a vdros nevezetess6geivel, idegenforgalmi l6tvdnyos-
sdgaival ismerkedtek meg szabad program keret6ben.
Maradand6 6lm6ny volt a sok muzeum, a sz6rfialan
m{eml6k-dpUlet, valamint a Zsolnai6s a Vasarely mun-
kdssdgdt bemutat6 kiilllftds. Eljutottak az 0tit6rsak a
Misina-tet6n l6v6 tv{oronyba is, ahol felejthetetlen pa-
nordma t6rutt el6jUk.

A kordbbi 6vekben m6r sikeres kir6ndul6sa volt a
tagcsoportnak Egebe, Gyul6ra, LillafUredre 6s k6t ny6-
ron a tiszak6cskei term6lfUrd6be.

(batka)

Kiii llftii s i le h e t6s 6ge k
Mokole Tiszai pdlyauduar oluasdvdniter-

me - ahol naponla tdbb szdz utas fordul
meg - ad helyet annak a kidl/itdssorozat-
nak, amelyet az dllomdsfdnriksdg 6s a Vas-
utasok Vdrdsmarty M6vel6ddsi Hdza szer-
vez.
A udrotermi tdrlaton bemutatkozdsi lehe-

tdsdget biztositanak hiuatdsos 6s amatdr
festdk szdmdra.

Az dllomiison a udrakozds perceft kultu-
r6/t konilmdnyek kozoft tolthetik az utasok,

akik a venddgkdnyui be1?gyzdsek szerint
hdldsa k a kezdemdnyezdsdrt

A szeruezdk kdrk a uasutas kollegdkat
hogy kdrnyezettikben - elsdsorban vasutas
- 6/6, a/kottf hiuatdsos ds amat6r festdk
rdszdre aldnl1dk a kldllitdsi lehetdsdget

Erdeklflddstikre fe/ulldgositdst adnak a
m6vel6ddsi hdz do/goztii a 04//5-54-es te-
lefonon. Levdlcim:3530 Mrsko/a Lenke u.
/4/a.
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iy.otocstotoK"ttoo e oo A koz-rend-6r-e
Anonim 0r a rend mester 6re,
Ki firmester vo/t mdg egyelfire,
Szokdsos es ti titld t jdd
H6 tdrsa, Cs bardtl?,
Kinek lQla magasabb voltnd/a,
Nyakrg bekdtve, kinz6 ldzban,
Fektidt ben az ebkdrhdzban.
lgy hdt egediil ment az esti csendben,
Es megdlltmnden nagyobb fdndl
Hrsz 6sem vo/t1'obb a tilrsdneil.
Ekkor este egy h6/gyrke
Felmenvdn a tizedrkre,
Haldlos srko/yt kiiiltua az 6ibe,
Vetette le magdt az dngyilkos m6/ybe.
Es a sors nem vo/t csa/afnta,
, Newton mra lt', lett palacsinta.
Nos hdstink a rend mester 6re
Tanuk koztil krldpve, ment e/6re,
Fe/venni az adatokat
Leirni a /dtottakat
Formanyom ta tud nyt vd ve kdzbe,
Minden fontosat 6szbe vdsve
A kovetkezdket irta be:
Az eset'le
Kelte: nem
Neme: nem nat Es /ecsapta a tol/dt
Maid inkiibb sz6ban, ezt a kukdba /6kdm,
Sok htilye kdrddssel te/e a ...hdcrpe//6m.
Ellendrzd il t1d t a pa rkban fo/yta tta,
Ez volt a csauargdk sz6/es br'rodalma,
Ahol megtcirtdnt sokminden, no de ilyet?
A tti sz6/6n partra vetelt aranyha/ lrheg.
Dobi uissza 6s nem 6r bilnat
Sdt kiudnhatsz m6g hdrmatl
Jd n apo t kiud n o k! nyd sz 6 rdg te,
Es a ha/at uisszalokte.
Miist kdri te balga, egyfigyf /6/ek!
Akkor szem6/yit, iogsit forgalmit kdrek!
A ha/ a farkdual nagyot cffipott
Ott hagyott rend64 "csapot papot:
Anonim 0f a rend mester 6re.
Ki krizrenddr volt mdg egye/6re.

Vdmosl Jdnos
- Szerencs

VIII" VASUTMODELL
PARADE PECSETT

/992 november 29-30-dn
/Fl8 cira kcizott

a Sziudrudny Gyermekhdzban
(7633 Pdcs, dr, Veress E u. 6.)
A ktii // itil s m eg kciz e / ith e t6 a ua s i td //o m 6 s ro /

4-es 6s 20-as auftibusszal
a M6i6gptilya megdlkit6l 2 percre.

Ma gya ro rszd g le g n a gyo b b,
N- es klub terepa sz ta/- re n dszere,
N-es 6s H1-ds modulrendszere&

Vitrnmode//e&
Videofilmvetitds 6s szaktandcsadds,

Jdtdkterepaszta/ok,
Vasdtmode/lek 6s tartozdkok udsdra,
ualamin t szdm os drdekess 69 /5 tha fti,

m elyn ek m eg tekin tds 6 re
minden ks 6s nagy uas0tbardtot

szeretettel udr:
az Els6 Pecsi lfftixigi Vasitmodellezf

Klub
Bdvebb informdcid:

szerddn 6s cstitortokon /F/9 6nirg
a 72/253-4 77/25 m e//6ken.

MO,SZ:tL,NIP;, ,1 98
',T,4i6kailetiuk,;1tags6gun tr',hog'y a
lllozdo nyu.ezet6k Lapja is a frlozdony-
u-eze-t6t Ev idht:,ve ,1998,'6vt el6flzef&'
set a tagcsoporti fii*tsdguiselflkndl
Iehetmegtenni.
A lap 6ui eldfizetdsi drja;,4(M Ft,
Azdvkdnyv, la:'1.50:Ft ,,
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SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT

MOSZ.KUPA OSZI FORDULO - VI.
EGYED ARPAD EMLEKTORNA

PECSI TERULET
6sszel hagyomdnyosan Domb6v6r adott otthont a terri-
let labdazsongl6reinek. Kellemes id6ben, j6 hangulat-
ban az alAbbi eredm6nyek sz0lettek.

Nagykanizsa - Domb6v6r 1:7
P6cs l- Bdtasz6k 4:'l
Kaposvdr - P6cs ll 6:2
Kaposvdr - Nagykanizsa 5:0
Domb6v6r - Bdtaszdk 2:0
P6cs l- P6cs ll 9:1
Nagykanizsa-P6csl 0:5
Kaposv6r- DomMv6r 1:0
P6cs l l-  Bdtasz6k 1:11
B6tasz6k - Kaposvdr 4:2
P6cs l- Domb6v6r 3:3
P6cs ll- Nagykanizsa 2:1
B6tasz6k - Nagykanizsa 9:0
Kaposv6r- P6cs | 1:4
Domb6vdr - P6cs 11 4:2

KUl6ndfjasok:

Legjobb kapus: HermtillerJdzset P6cs L
G6lkirSly: Bolds Csaba, Biitaszdk.
Legspo rtsze nibb j 6t6kos : Vasas Vrffioc B Slaszfk

6szr vEcEREDMENY

P6cs l. 4 1 0 25 6 13

Domb6vdr 3 1 16 7 10

Bdtasz6k 3 n 2 25 9 I

Kaposvdr 3 2 18 7 I

P6cs ll 1 0 4 8 31 3

Nagykanizsa 0 0 5 2 28 0

?^,
i

16,
ffiffiu

ai

---\
-::t

A1"ltr-;i-'-,-'t t2z.-€-'-', ' '// A 
,, o"ffift )**-.

i , .-:^)r -
' - ' - ' / 7

$V.\
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Rendkiviil kedvezO telekvdsdrlilsi 6s lakds6pitAsi lehet6s6g
R IUAV Rt. dolgoz6i r6sz6re Budapest vagy korny6ke, zolddvezet
ter0leten rendkiv0l el6nyds felt6telekkel t6rt6n6 telekvdsCrldsi 6s la-
kds6pit6si lehet6s6g biztositdsdt tervezi.

A telekvdsdrl6s 6s lak6s6pit6s sordn - az elad6 6ltal biztositott --

r6szletfizet6si kedvezm6ny, kiemelten kedvez6 hitelkonstrukci6, vala-
mint a MAV Rt. Kollektlv Szerz6d6s6ben leirtaknak megfelel6en lakds-
c6lt1 kdlcs6nnyfjtds 6s egy6b tdmogatds ig6nyelhet6.

Megfelel6 l6tszAm[ dolgoz6i 6rdekl6d6s eset6n, a MAV Rt. a fenti
felt6teleket biztositva, megszervezi a telek addsv6tel6t, az 6pit6s
kivitelez6s6t 6s kozrem0kodika kedvezm6nyes hitel, valamint a lakds-
c6lt1 k6lcs6nny[jtds 6s egy6b t6mogatds irdnti 0gyint6z6sben.

Ez6rt k6rj0k el6zetes jelentkez6s0ket k6sban az aldbbi cimre

eljuttatni : MAV Rt. Vez6rigazgat6sdg, Bef ehet6skezel6 F6oszt6lya,
1062 Budapest, Andrdssy tlt 73-75. Duchon Gyula f6munkatdrs 16-
sz6re l. em. 163/a sz. Felvildgositds a 37-83 vasut0zemi 6s a342-
8577 postai telefonon k6rhet6.

Ajelentkez6k az al6bbi adatokat kozolj6k: N6v, szolgdlati beosztds,
|akds vagy munkahelyuk postacime, telefon/fax.

Kell6 l6tszdmI jelentkez6s eset6n ajelentkez6knek r6szletes adat'
lapot kell kitolteni0k, melyek 6rt6kel6st kovet6en kerulnek elbkdlAsra.

A jelentkez6k adatlapjait bizalmasan kezelj0k!
Vdrjuk 6rdekl6d6suket, biara abban, hogy a MAV Rt. egyedtildll6

m6don tud munkav6llal6i, 6letkdrLrlm6nyeinek javit6sdban kozrem0'
kodni.

Tudjuk hany ora van!
Mozdonyvezet6i l6tsz6m 6s szolg6lati ora,1997. 6v 9. ho22 munkanap
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Kiadja: Mozdonyvezetdk Szakszervezete
Felel6s kiad6: SIPOS J6ZSEF
Szerkesztd: V. L6szl6 Gyula
A szerkeszt6s€g cime: 1087 Bp., Kerepesi tit 3.
Telefon/fax: 3 13-08 18. 333-9540
Uzemi telefon: 0l - 16-62, 0 I -l 840, 0 1 - I 9-90, OI-21 -87

K€sziilt a TYRAS Kft. nyomdaiizemdben,
1202 Budapesl UzAr vtca 38. Tel./fax: 2u-3550
Felel6s vezet6: Andics Ldszl6
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